
digues en idees ni passions, ens porta 
directament a la joia de viure més ple
na i ideal.

BACH (1685-1750)

Missa en si menor (Sol. Donath, Fass- 
baender, Ahnsjò, Holl, Hermann, Cor 
i Or. de la Ràdio de Baviera, d. Jo- 
chum, àlb. 3 Ips., EMI, 10C 167-043205- 
7, T). Una òptima versió de la Missa 
en re. Destaquem-ne l’amplitud dels 
cors i la concepció alhora íntima i 
grandiosa de Jochum. No hi trobem els 
manierismes que potser enfosqueixen 
i’esplèndida versió de Harnoncourt, ni 
els ritmes accelerats de Corboz. Diríem 
que s’assembla més a l'estil de Rilling, 
de caire més tradicional, i participa, 
amb més equilibri, del misteri de la 
versió de Karajan, tot i que aquesta el 
cerca i n'abusa. És una interpretació 
molt bona, però que no ens fa oblidar 
l'extraordinària de Marriner. Dels solis
tes, diem que compleixen bé. Els de 
la versió de Harnoncourt ens semblen 
més integrats, però. — Oratori de Na
dal (Solistes, Nois de Viena, Concentus 
Musicus de Viena, d. N. Harnoncourt, 
àlb. 3 Ips., TELEFUNKEN, 6.35022). 
Aquesta és una composició de sis parts 
construïdes en forma de cantata que, 
malgrat no ser executades totes alhora 
en el seu origen, formen una sola uni
tat, volguda per Bach. Recordem que 
eren obres escrites per al culte, i 
que els fidels participaven en el cant 
dels corals amb el cor, un cor que, 
a més estirar, no passava de vint can
taires. La versió de Harnoncourt, com 
la de Schmidt-Gaden, fa servir sonori
tats antigues i imprimeix en els passat
ges simfònics un aire típicament bar
roc. Els cors no tenen res a veure amb 
la grandiositat de certes interpretacions 
victorianes, sinó tot al contrari. Inte
grats en un ritme refinat i senzill, es
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devenen oració. Remarquem-ne la be
llesa d'alguns passatges com el duo 
del n. 29, i la famosa simfonia pas
toral del n. 10. — Motets (Cor Bach de 
Stockholm, Concentus Musicus de Vie
na, d. H. Harnoncourt, àlb. 2 Ips., 
TELEFUNKEN, 6.35470). Observem que 
ací, a diferència de la versió dels 
Nois de Hannover amb el Collegium 
Aureum, el cor canta acompanyat d'ins
truments; addueixen que Bach els hi 
feia servir. Potser per això els cantai
res suecs són més lliures i no tenen la 
preocupació de dominar la composició. 
A més, és un mèrit de la versió pre
sent la seva força expressiva i la seva 
vida, en unes composicions que havien 
de servir per a un ofici fúnebre. Diríem 
que aquesta interpretació, enregistrada 
pel procediment digital, és ara per ara 
la de referència.

HAENDEL (1685-1759)

Saül (Sol. T. Alien, R. Tear, M. Mar- 
shall, P. Esswood, S. Burgess, Cor del 
King’s College de Cambridge, O. An
glesa de Cambra, d. Ph. Ledger, àlbum 
3 Ips., EMI, 10C 167-043036). Aquesta 
òpera bíblica pertany a una de les mi
llors èpoques de Haendel: l'any de les 
estrenes d'Israel, l'Oda a santa Cecília 
i els Concerts de l’op. 6. Si haguéssim 
de qualificar aquest oratori, el defini
ríem com a essencialment dinàmic, tant 
pels solistes com pels cors. Dels so
listes, cal remarcar la sensibilitat i la 
intel·ligència musical de la interpreta
ció, i dels cors i de l'orquestra, l’ho 
mogeneïtat que els fa un sol instrument 
col·lectiu. Aquesta versió és una rèplica 
millorada de la que fins ara dominava 
la discografia, la de Charles Mackerras. 
Alexander’s Feast (Sol. H. Donath, 
R. Tear, Th. Alien, S. Burgess, Cor del 
King’s College. O. Anglesa de Cambra, 
d. Ph. Ledger, àlb. 2 Ips., EDIGSA, 

23A0358, 6). Cal advertir que Haendel 
té un Concert amb el mateix títol. 
Ací es tracta d'una composició vocal, 
amb una delicada instrumentació des
criptiva que vol consignar el pas del 
món antic al cristià. Considerem aques
ta interpretació molt superior a la diri
gida per Alfred Deller (vegeu «S. d’Or», 
n. 220): se li poden aplicar els ma
teixos qualificatius que a l’obra ante
rior, interpretada i dirigida pels ma
teixos artistes.

MÚSICA DEL S. XVII

Canti amorosí: S. LANDI, G. KAPSBER- 
GER (Albicastro-Ensemble, HISPAVOX, 
S 60.800). Stefano Landi, compositor de 
la primeria del segle XVII, de l'escola 
romana, va ser qui reuní la polifonia 
del seu lloc d’origen amb el nou estil 
monòdic florentí. En presentem ací una 
bellissima selecció d'àries. Girolamo 
Kapsberger era un noble alemany al 
servei d'Antonio Barberini i s'acredità 
com a instrumentista; en són una 
mostra aquestes villanelle. Aquesta obra 
exquisida de música florentino-romana 
és executada, amb instruments de l'èpo- 
ca, per un conjunt especialitzat en 
aquest àmbit de la història de la mú
sica.

P. B.

XXXII CICLE DE TEATRE
DE «CAVALL FORT»

Amb una setmana de retard, a 
causa de l’espectacle Le cirque 
imaginaire, que encara era al 
Romea el 7 de novembre —una 
clàusula del contracte estipu
lava que mentre duressin les 
seves representacions ningú 
més no hi podria actuar—, va 
començar el XXXII Cicle de tea
tre per a nois i noies de «Cavall 
Fort». Amb aquest entrebanc 
tornava a palesar-se la necessi
tat de disposar d’una sala dedi
cada exclusivament als espec
tacles infantils i juvenils: és 
lamentable que les companyies 
que s’hi dediquen hagin d’adap- 
tar-se als espais que els deixen 
lliures els muntatges per a 
adults i estiguin obligats a bas
tir les decoracions a darrera 
hora, exposats als imprevistos 
que poden repercutir en perju
dici de la qualitat dels espec
tacles.
El Cicle present ofereix força 
interès, amb la participació de 
dos grups del Principat, habi
tuals dels Cicles de «Cavall 
Fort», un del País Valencià i un 
de les Illes: l’Aula de teatre de 
la Institució Montserrat, U 
de cuc, la Gran companyia de 
clowns La Inestable i el Grup 
de teatre Cucorba.

L’Aula de teatre de la Institució 
Montserrat ha obert el cicle 
amb El foraster, divertida adap
tació al Far West de L'inspector 
de Gogol. Jaume Batiste ha 
muntat amb agilitat i eficàcia 
el text que ell mateix havia 
adaptat; amb un ritme trepi
dant, va mantenir l’atenció del 
públic de totes les edats que 
omplia el Romea.

CARME BARBERÀ

MOLINS DE REI
El grup Caràtula, que ben aviat 
celebrarà el desè aniversari, va 
estrenar el 26 de setembre Dei
xeu-me ser mariner de Jaume 
Serra i Fontelles. L'obra, de 
construcció simple, presenta el 
complex problema de la norma 
social que ofega aspiracions i 
ideals o condemna a la margi
nació. La direcció de Pere Raich 
ha volgut recrear la quotidiani- 
tat de personatges i de situa
cions fins a fer-la obsessiva i 
així resoldre en el muntatge 
allò que al text queda poc ela
borat: el rebuig del personatge 
central a la integració social 
que li demanen.
Actualment, amb el suport de 
l'Ajuntament de Molins de Rei, 
el grup Caràtula ha creat un 
grup escola per als nois i les 
noies de la vila que no tenen 
l’edat suficient per a accedir als 
cursos de teatre dels centres 
oficials. Després d’un any de 
preparació teòrica i pràctica, 
preparen el muntatge d’Un in
vent extraordinari d’Euloxio Rui- 
bal. — C. B.

MÓN, DIMONI I CARN
El 6 d’octubre s’estrenà al Tea
tre Lliure l’obra de Maria-Aurè- 
lia Capmany Món, dimoni i carn 
(judici i glòria de fra Anselm), 
escenificació de la vida llegen
dària de Turmeda, que exemplifi
ca la crisi estructural i religio
sa de la baixa Edat mitjana. Més 
que per una reflexió sobre el 
personatge i una visió del marc 
històric, l’autora s’ha inclinat per 
l’especulació sobre temes més 
universals, amb al·lusions iròni
ques que fàcilment podem apli
car a la nostra època, però que 
no arribaven gaire al públic, en 
part per la interpretació: Factor 
que incorporava Anselm Turme
da mantenia un to de veu massa 
uniforme que degenerava en 
una cantarella monòtona. Per tot 
això, una obra que podia ser fà
cil de seguir es perdia en l’am- 
bigüitat. En resum, un muntat
ge, concebut per a un cicle que 
«aplegarà les recerques experi
mentals sobre el llenguatge tea
tral i la represa de contacte 
amb les avantguardes», que no 
és gens fidel a l’orientació pro- ‘ 
gramada.

JOSEP-FRANCESC DELGADO
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