
VIVALDI (1678-1741)

Dixit Dominus, Stabat Mater (sol., 
O. i C. de l'English Bach Festival, 
d. J.-CI. Malgoire, CBS, 76682). Segu-
rament el Dixit Dominus és l’obra sa-
cra de més volada del «prete rosso». 
A Sant Marc de Venècia, els cors eren 
bons i les veus excel·lents. És a ells 
que anava destinada l’obra en l'execu- 
ció original. En aquest enregistrament, 
la part vocal és també excel·lent, però 
no ho són tant els instrumentistes. 
A més, diríem que hi manca un cert 
sentit indicible de religiositat. I aques-
ta és una virtut que s’ha de dur dins, 
i que no poden suplir ni la grandiositat 
ni els dramatismes. Malgrat tot, és una 
de les bones versions, que posaríem, 
però, darrera de la d'A. Ephrikian.

BACH (1695-1750)

Variacions Goldberg, Ària i Variacions 
a l’Estil Italià (Cl. R. Tureck, CBS, 
79220). Tenim ací dues obres similars: 
una ària amb variacions, trenta en el 
primer cas i deu en el segon. Les 
d'Estil Italià són obres de joventut; 
les primeres, de maduresa. El nom de 
Goldberg devia venir d'un clavecinista 
famós, segurament jueu. Es tracta 
d’unes obres on la potència imagina-
tiva de Bach només és superada per 
la bellesa de les formes. De la inter-
pretació, se n'ha d'assenyalar la tèc-
nica depurada, però ens sembla que 
una voluntat de dir-ho absolutament tot 
desposseeix aquestes obres d’una poe-
sia que només és fruit d’una llarga 
meditació i de l'empremta d’una gran 
visió poètica. I pensem ací en la in-
terpretació de Leonhardt. Felicitem la 
casa editora per la publicació d’unes 
obres ja fa temps exhaurides i que 
ací, malgrat el que hem dit, troben 
una manifestació esclatant, sobretot per 
la musicalitat excepcional de 'l’instru-
ment emprat.

EL BARROC NAPOLITÀ

A. SCARLATTI (1660-1725), La Passió 
segons St. Joan (Conjunt Musical Po- 
lyphonica, d. L. Devos, HISPAVOX, 
S 90.389). Seguint la col·lecció «Música 
Infrecuente» (vegeu «S. d'O.», juliol- 
agost 1981, n. 261), presentem ací una 
de les principals obres religioses del 
mestre napolità, la gran figura que va 
dominar el melodrama i la cantata 
«da camera» en el moment de la seva 
màxima esplendor, i el màxim repre-
sentant de l’escola napolitana. Aquesta 
Passió-Oratori pertany a l’època de jo-
ventut, i hi és palesa la influència de 
Carissimi i la més llunyana del gre-
gorià. La publicació d’una obra com 
aquesta ha de desvetllar necessàriament 
el gust per una nova dimensió del 
barroc, massa dominat fins ara per unes 
poques figures estel·lars i ja prou cone-
gudes. — MÚSICA A NÀPOLS, D. Scar-
latti, A. Scarlatti, N. Fiorenza, D. Sarri 
(O. de C. del Sarre, d. K. Ristenpart, 
EDIGSA, 05 LO 122 - 5). Simfonies, So-
nates i Concerts integren aquest enre-
gistrament que ofereix un complex de 
música instrumental. Un gènere que té 
un dels seus pilars fonamentals no 
sols a la vall del Po sinó també a la 
Itàlia meridional, I en A. Scarlatti un 
dels peoners. Això és el que podem 

apreciar en aquest enregistrament, acu-
radament realitzat pel conjunt del Sarre.

EL BARROC FRANCÈS

F. COU'PERIN «EL GRAN» (1663-1733), 
Troisième Concert Royal, La Stein- 
querque, La Visionnaire, L’Astrée (Con-
junt «Ricercare» de Zuric, EDIGSA, 
5 LO 135-5). «François Couperin dit le 
Grand, sieur de Crouilly» va ser la flor 
més esponerosa de la dinastia Coupe-
rin, els organistes de Saint-Gervais. 
Lluís XIV el va elegir com a director 
de la seva capella, i això ho diu tot: 
és ell qui encarna la dimensió musical 
d'aquella època d’or francesa. Tot i ser 
un eminent mestre del teclat, va com-
pondre nombroses obres orquestrals i 
vocals. En presentem ací algunes de 
les instrumentals, on es pot entre-
veure la sensibilitat insòlita de l’ar-
tista, i fins i tot alguna influència de 
J. S. Bach, amb el qual és possible 
que hagués tingut relació. — MESTRES 
DEL CLAVECÍ, Rameau, Chambonières, 
L. Couperin, Dumont i D’Anglebert 
(cl. K. Gilbert, EDIGSA, 05 LO 132-5). 
L’obra més sobresortint del grup que 
comentem és indubtablement la de 
Rameau, amb la Suite en mi menor 
i «L’Enharmonique». El gran teòric vol-
gué un sistema d’afinació que perme-
tés modulacions en tonalitats més dis-
tants, lleugerament diferent de l’actual. 
En aquest enregistrament, no solament 
hi trobem aquesta sorpresa tonal sinó 
que també hi tenim una admirable exe-
cució de Rameau i d’altres músics me-
nors del seu temps.

MOZART (1756-1791)

Divertimenti KV 136 i 137 (Membres 
de l’Octet de la F. de Berlín, EMI, 
10 C 067-082 885, Digital). Un disc que 
ofereix una gran interpretació d'aques-
tes composicions de la primera època 
de Mozart. A més està fet amb la 
tècnica digital —o numèrica, com diuen 
altres—, que supera àmpliament el disc 
convencional; però cal observar que, 
en durada, la cara de més temps su-
pera de poc els tretze minuts, mentre 
que l’altra no hi arriba. — Obertures 
(R. O. F. de Londres, d. C. Davis, EMI, 
10 C 037-001 552). El director anglès té 
fet l’enregistrament d’unes quantes de 
les millors òperes de Mozart. Ara ens 
presenta una selecció de nou obertu-
res. Si bé dóna el goig de sentir i de 
fruir una vegada més la seva visió 
personal del mestre de Salzburg, la 
successió d’aquestes peces sempre 
deixa un regust de frustració, com la 
de Sancho Panza quan li passaven els 
plats pel davant i tot seguit se'ls en-
duien. I amb perdó per Colin Davis.

SCHUBERT (1797-1828)

Simfonies n. 5 en si b., i n. 8 en si m. 
«Inacabada» (O. Philharmonia, d. Klem- 
perer, EMI, 10 C 037-000 579). Es tracta 
d’uns enregistraments de 1964, però de 
tremenda actualitat, per tal com ara 
per ara són poquíssims els directors 
de la categoria d'Otto Klemperer, 
txec de naixement i mort fa vuit anys. 
La tècnica de l’enregistrament és prou 
bona per a recomanar vivament aques-
tes simfonies als melòmans que en vo-
len tenir un d’històric de gran valor.

P. B
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EL «GREC», CADA COP 
MÉS ARRELAT

Després de la temporada d’en-
guany, gairebé podríem dir que 
totes les activitats estiuenques 
que s'acumulen sota la denomi-
nació del «Grec» són assumides 
com a cosa habitual pels barce-
lonins. El «Grec» ja forma part 
de i’estiu barceloní i, any rera 
any, aconsegueix d’afermar la 
seva presència i de millorar les 
seves estructures. L'acció cultu-
ral es reparteix en quatre fronts 
que, d'una manera general, agru-
pen els espectacles segons les 
seves característiques més de-
terminades. Així, hom reserva 
l’escenari del Teatre Grec de 
Montjuïc per a les grans repre-
sentacions i els actes que hom 
preveu més multitudinaris; l’em- 
postissat muntat en un dels 
patis de la Casa de Caritat 

es reserva per a actuacions 
d'un interès més especialitzat 
—obres de cambra o d’una 
marcada tendència experimen-
tal, per exemple—, que dema-
nen públics més reduïts; la 
plaça del Rei acull la «cançó» 
i els concerts més divulgadors 
de les formacions municipals, 
i, finalment, els grups musicals 
de cambra es concentren als 
jardins de l'Hospital de la Santa 
Creu sota el doble epígraf de 
«Serenates al Barri gòtic» i 
«Vetllades musicals».
Potser és la part musical la que 
s'ha destacat des del punt de 
vista organitzatiu: les disset 
sessions de cambra als jardins 
de l'Hospital es veieren incre-
mentades amb les quatre que 
la Banda Municipal donà a la pla-
ça del Rei i les que, al mateix 
lloc, oferí la Cobla Municipal 
de Barcelona —programes Serra 
i Bonal, Serra i Coromines, Gar- 
reta, Pujol, Blanch Reynalt i Mo-
rera, i sardanes vuitcentistes—, 
que tanmateix foren pràctica-
ment ignorades pels comenta-
ristes habituals. També el pati 
de la Casa de Caritat acollí 
espectacles musicals: el grup 
vocal Cantare con la G orgia 
—temes del renaixement—-, els 
concerts per a violí i piano del 
duo Claret-Escribano i l’aporta- 
ció dels nostres grups de jazz 
en la sessió «Jazz a casa nos-
tra». I, al gran amfiteatre del 
Grec, a Montjuïc, els concerts 
de l'Orquestra Ciutat de Barce-
lona i de l’Orquestra Franz Liszt 
amb Lluís Claret de solista.
La «cançó» uní, a la plaça del 
Rei, Carlos Cano i Ansancio 
Prada; Lluís el Sifoner i Paco 
Muñoz, del País Valencià, i Ma-
rina Rossell, Pere Tàpies, Pi de
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Ricard Salvat ha presentat una obra ¿'exigencia:
El príncep d’Homburg de Von Kleist. (Foto: Barceló.)

la Serra i Maria del Mar Bonet, 
i saltà a la Casa de Caritat 
amb Pau Riba i a Montjuïc 
amb les multitudinàries actua-
cions de Joan-Manuel Serrat i 
les de Lluís Llach amb la Banda 
Municipal ■—de les quals vol-
dria destacar l'estudiada il·lumi-
nació i la vivor dels comentaris 
i les presentacions del cantant 
de Verges—, a les quals hau-
ríem d'ajuntar els recitals de 
cançó-teatre de Nacha Guevara.

COP D’ULL A LA DANSA

Possiblement els bons afeccio-
nats van trobar en aquest as-
pecte un clar retrocés en rela-
ció amb l’any passat. L’aporta- 
ció estrangera, el ballet japonès 
Sankai Juku, esdevingué sorpre-
nent per inesperada: la revolta 
que una colla de ballarins japo-
nesos iniciaren a la dècada dels 
seixanta, tot assumint la tradi-
ció del «kabuki», però llançats 
a la recerca d'una més viva 
contemporaneïtat, es concreta-
va en un espectacle inquietant 
—Sholiba— en el qual els cinc 
oficiants, completament aïllats 
dels estímuls exteriors, sem-
blaven replegar-se en un intent 
de retrobar memòries i sensa-
cions d’un estat de pre-naixen- 
ça. EI Ballet Contemporani de 
Barcelona no aconseguí el nivell 
al qual ens tenia acostumats: 
potser passava un mal moment, 
però hom hi notava una falta 
de cohesió interna, uns proble-
mes de base i un perillós estan-
cament de la inventiva coreo-
gràfica.

La línia folklòrica fou represen-
tada per la companyia de Flora 
Albaicín —pràcticament només 
ella aconseguí el to— i per la 

intervenció, gairebé una festa, 
del grup Lucnica de Txecoslovà-
quia. La representació catalana 
—l’Esbart de Sant Cugat— fou 
decebedora: crec que el re-
dreçament de la dansa cata-
lana necessàriament ha de pas-
sar pel rigor i per l’exigència, 
tant en l'aspecte de l'execució 
com en l’estrictament coreogrà-
fic, de respecte a les fonts i a 
les estructures bàsiques. L'Es-
bart de Sant Cugat presentà un 
espectacle de coreografies dels 
anys cinquanta d’una dubtosa 
oportunitat i tenyit d’una peri-
llosa nostàlgia.

EL REFORÇAMENT DE L’ÒPERA 

L'òpera, en canvi, augmentà 
respecte de l’any anterior. La 
producció del Grup d'Òpera de 
Barcelona, El barber de Sevilla 
de Rossini, amb un imaginatiu 
muntatge escènic de Màrius 
Gas, ple de troballes, fou acom-
panyada per la presència, a la 
Casa de Caritat, del London 
Opera Ensemble, el qual pre-
sentà amb senzillesa i eficàcia 
La serva padrona de Pergolesi 
i Bastia i Bastiana de Mozart.

EL TEATRE INFANTIL

La Casa de Caritat fou esce-
nari, els diumenges a la tarda, 
d'una programació estrictament 
infantil. Els Passavolants oferi-
ren El metge funàmbul, un es-
pectacle que s'ha deteriorat 
molt durant l’any de funciona-
ment i que ha perdut bona part 
de les seves virtuts. Els Babi 
presentaren Papers, paperets i 
serpentines, que ja havien do-
nat a conèixer a la Fundació 
Miró. La Universitat Lliure de 

Teatre de Badalona s'endinsà en 
el món dels germans Grimm i 
intentà de copsar la màgia de la 
rondalla: Els contes de Grimm 
és un apropament a la riquesa 
de la transmissió oral del conte. 
U de Cuc reposà El gran Claus 
i el petit Claus, força conegut 
a través dels cicles de «Cavall 
Fort» però poc prodigat a Bar-
celona ciutat. L’única estrena 
fou la de La Trepa —ja comença 
a ser habitual que estreni el 
seu espectacle dins la tempo-
rada del Grec—-, la qual pre-
sentà Una vegada hi havia una 
rateta, sobre un text de Jordi 
Voltas i dirigit per Joan M. Gual. 
L'espectacle pot presentar al-
guns problemes de comprensió 
per als més petits, però queda 
compensat per la mateixa di-
nàmica de l'acció teatral i per 
la bona factura general del mun-
tatge.

ESPECTACLES ESTRANGERS

E! primer que es presentà, a 
Montjuïc, fou Lucelle, el text 
que el secretari del rei de Fran-
ça, Louis de Jars, publicà el 
1576 i que Robert Arnaut i 
Pierre Constant han donat a co-
nèixer. Com sempre, el Centre 
Dramatique de La Courneuve ha 
ofert un espectacle d’una gran 
perfecció formal, amb grans do-
sis d'imaginació, que pren la 
seva estructura de la Comme-
dia dell'Arte i que en sap evitar 
els perills de les situacions més 
artificioses. L'istituto Nazionale 
del Dramma Antico presentà 
Le Troiane di Seneca, especta-
cle que recolzava bàsicament 
en la interpretació. El text de 
Sèneca és gairebé una succes-
sió de monòlegs i les dificultats 
de muntatge són notòries. Guic- 
ciardini subratllà els diversos 
matisos del to narratiu amb 
tota una estructura de gestos 
i moviments que s’articulava 
amb una gran delicadesa. A la 
Casa de Caritat el grup fran-
cès de titelles Daru presentà 
La porte cióse, un espectacle 
suggeridor però limitat pels pro-
blemes de ritme i les excessi-
ves reiteracions. Tancant el Ci-
cle de la Casa de Caritat, The 
Living Theatre ens oferí una 
versió punyent de L'home- 
massa d’Erns Toller, en llengua 
castellana, amb una espectacu-
lar estètica expressionista i 
amb una notable força inter-
pretativa.

EL TEATRE EN CASTELLÀ

Núria Espert, amb el suport de 
Lluís Pasqual i de Fabià Puig- 
server, presentà una nova ver-
sió de la Medea de Juan-Ger- 
man Schroeder —realitzada so-
bre les de Sèneca i d'Eurípi- 
des— que ha de portar per es-
cenaris mediterranis. Pasqual i 
Puigserver reforçaren el sentit 

de! mite i potenciaren tota la 
tensió ritual que l'obra compor-
ta malgrat el to «domèstic» del 
text. Schroeder pretenia una 
versió popular i el muntatge in-
tentava de trobar l'alè tràgic a 
través d’uns elements gairebé 
litúrgics.

Angel Fació, amb el Teatro del 
Aire, de Madrid, intentà una 
revisió de La Celestina que si 
bé presentava una acurada 
—i efectiva— adaptació esde-
venia polèmica pel caràcter 
predominantment efectista del 
muntatge.

EL TEATRE EN CATALÀ

Tres reposicions i tres estrenes 
dins la programació. La bella 
Helena del Teatre Lliure, tot 
i els problemes atmosfèrics, 
aconseguí un èxit força desta-
cat que l'obligà a fer una curta 
temporada al teatre Barcelona 
el mes de setembre. A la Casa 
de Caritat, El criat de dos amos 
seguí les petjades d’El mentider 
que el mateix Col·lectiu Ignasi 
Iglésias presentà l’any passat, 
i el Teatre Estable del País Va-
lencià, amb El cortesà, no acon-
seguí de despertar l'interès que 
havia desvetllat en el passat 
Cicle de Granollers.

Les estrenes conegueren sorts 
diverses. Adrià Gual, amb el 
Teatre Estable de Barcelona, 
homenatjà Rusiüol amb un mun-
tatge de peces breus que sor-
prengueren per la frescor i la 
vitalitat de les situacions, que 
el públic acollí amb simpatia. 
Tanmateix, Rusiüol es mereixia 
un intent de retrobament més 
rigorós i que hom es plantegés 
amb més coherència les bases 
de revisió.

Ovidi Montllor, amb Maria-Josep 
Arenos i Alfred Lucchetti i un 
acompanyament musical presi-
dit per Toti Soler, oferí, dirigit 
per Guillermo Heras, un espec-
tacle sobre La guerra i el món 
de Vladimir Maiakowski. Una 
visualització discutible i uns 
greus problemes de so impe-
diren que el públic seguís el 
poema amb facilitat, la qual 
cosa qüestionà l'eficàcia de 
l'espectacle.

Ricard Salvat tancà amb El prín-
cep d'Homburg de Von Kleist 
les novetats del Grec. Els re-
sultats, excessivament irregu-
lars a causa de la falta d'homo- 
geneïtat interpretativa, no esta-
ven a l’alçada de la proposta, 
plantejada amb honestedat. Tan-
mateix, aquest títol forma part 
de la programació del Centre 
Dramàtic de la Generalitat i tin-
drem ocasió de referir-nos-hi 
més àmpliament amb motiu de 
la seva estada al Romea.

JOAQUIM VILÀ I FOLCH
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