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M aria Bayo ~s una
habitual del festival
de Torroella en I’OI-

tima d~cada, durant la qual
hi havia actuat cinc cops
abans de dilluns passat,
per6 encara no havia tingut
I’oportunitat de comprovar
les qualitats acOstiques de
I’auditori de I’Espai Ter. La
soprano navarresa ho va
comprovar aprofitant-les
per real(~ar la precisi6 del
seu cant (de fet, sempre vol
ser precisa, preparant-se a
consci~ncia les peces del
repertori) i en I’exercici de

les coloratures. Amb la
complicitat del pianista
basc Ruben Fernandez
Aguirre, Bayo va mostrar la
seva t~cnica, per6 tambe la
sensibilitat i eleg~ncia que
caracteritzen les seves in-
terpretacions. Va conquis-
tar el pL~blic a mesura que
la seva veu s’escalfava i
guanyava en matisos, amb
un programa que no li ho
posava del tot f~cil. Aix6
perqu~ les peces escollides
no s6n gaire conegudes i, a
m~s, algunes tampoc ex-
celses, de manera que no
tenen la grandesa que ex-
igeix, per6 Ilueix. Tanma-
teix, el territori de Bayo ~s
la subtilitat i els details amb
qu~ va fent gran all6 que

pot semblar petit.
La primera par va dedi-

car-la a cantons franceses
dels segles XlX i XX i va co-
men~ar discretament arab
tres de Pauline Viardot.
Despr~s va invertir I’ordre
del programa anunciat, de
manera que primer va
abordar-ne de Max Moreau
(amb una interpretaci6 ex-
quisida de Tristesse, inspi-
rada en I’Estudi op. 10/3,
de Chopin) i, finalment, de
Bizet. La segona part va
iniciar-se amb unes can-
tons gallegues d’Ant6n
Garda Abril, abans que el
concert potser arrib~s a la
plenitud amb dues obres
del gran compositor brasi-
ler Heitor Villa-Lobos (a

La soprano Maria Bayo~ durant el seu concert de dilluns a
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partir de dos bells poemes
de Dora Vasconcelos: Can-
#~o de Amor i Melodia sen-
timental), que van precedir
Cinco can~Ses nordestinas
do folklore brasileiro, har-
monitzades per Ernani Bra-
ga, que Bayo va interpretar
de manera impecable. En
els bisos, fins i tot va de-
mostrar gust cantant una
pe(~a de sarsuela (extreta
de Carceleras, de Ruberto
Chap0 i va acabar popular-
ment amb Se equivoc6 la
paloma, de Carlos Gustavi-
no a partir d’un poema d’AI-
berti. El moment m~s pre-
ci6s va arribar al mig de les
propines arab D6rmiti, mi
nengre, una nana de Xavier
Montsalvatge.
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