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TOCS DE COBLA

Tocar totes
les tecles

Ignasi Pinyol

La Cobla Sant Jordi
va estrenar ‘De

matèria orgànica’, la
primera obra per a

orgue i cobla de Joan
Lluís Moraleda

Els últims concerts de la tem-
porada Cobla, Cor i Dansa ens
han permès escoltar la cobla
fusionada amb dos dels princi-
pals instruments de teclat: el
piano i l’orgue.

L’organització del cicle ha
propiciat la primera col·labora-
ció entre dos referents musicals
catalans: el pianista Francesc
Burrull i la Cobla Principal de la
Bisbal. Burrull ja s’havia apro-
pat a la cobla fa uns anys arran
de l’encàrrec que li va fer el
Memorial Joaquim Serra. Així
va néixer el seu Impromptu per a
piano i cobla, que ara hem pogut
disfrutar novament amb la
percussió incorporada i el con-
trabaix jugant el paper habitu-
al en el trio de jazz. També els
vam poder sentir versionant la
cèlebre Rhapsody in Blue de Ge-
orge Gershwin, gràcies a l’ar-
ranjament de Bernat Castillejo.
Els músics de La Principal van
resoldre amb solvència i pro-
fessionalitat la interpretació
d’aquestes obres, que s’allu-
nyen força del seu repertori
habitual. L’èxit de la proposta
es va completar amb música de
Paulís, Basil, Lloansí i Joaquim
Serra.

Una setmana després, el Pa-
lau acollia una cita força espe-
rada: l’estrena de De matèria or-

gànica, la primera obra encàrrec
per a orgue i cobla a Joan Lluís
Moraleda. El profund coneixe-
ment que Moraleda té de la co-
bla i el treball conjunt amb
l’organista Juan de la Rubia,
responsable de la interpretació,
han donat com a resultat una
obra extensa, ambiciosa i con-
trastada, en la seva millor línia
creativa. El mateix compositor
va dirigir la Cobla Sant Jordi i el
jove organista valencià en
aquesta primera interpretació,
que es va fer amb una acústica
ideal. El concert, que havia co-
mençat amb obres de Josep
Serra, Serrat i Català, va pro-
gramar també l’excel·lent mú-
sica del ballet Mortis saltario de
Manuel Oltra i la transcripció
que León va fer dels fragments
instrumentals de la música que
el compositor anglès Purcell va
escriure per als funerals de la
reina Maria. En tots dos casos la
cobla es va veure enriquida
amb la sonoritat del violoncel,
la flauta, el clarinet i la percus-
sió. Malgrat l’interès de la pro-
posta i l’elevat nivell interpre-
tatiu de tot el concert, el Palau
de la Música va registrar en
aquest cas una preocupant po-
bra entrada.

FRANCESC MELCION

Juan Luis Galiardo ofereix un monòleg a quatre veus

T E A T R E

‘Un hombre con suerte’

‘One-Galiardo-Show’
Juan Carlos Olivares

‘Un hombre con suerte’, de José Luis Alonso de Santos.
Direcció: José Luis García Sánchez. Escenografia:

Carlos Evangelista. Vestuari: Eduardo Úrculo.
Intèrpret: Juan Luis Galiardo. Barcelona, Teatre

Villarroel. 16 de març.

Al teatre, el cine i la literatura espanyols hi ha un subgè-
nere innominat amb els còmics de la llengua com a prota-
gonistes. Històries de companyies errants per les carreteres
de la República i la Dictadura. Exemples grans d’aquesta
categoria: El viaje de ninguna parte, de Fernando Fernán Gó-
mez, la versió per a la pantalla de José Luis García Sánchez
de La corte del faraón i la novel·la Comedia con fantasmas, de

Marcos Ordóñez.
Rastres de Don Arturo,

Pepín Mendieta o Carlos
Galván es descobreixen en
la fauna humana que re-
sumeix Juan Luis Galiardo
en el seu monòleg de qua-
tre veus. En aquest món
propici a la farsa tràgica
s’inspira Un hombre de
suerte, de José Luis Alonso
de Santos. El text és un
exercici d’assalt a la quar-
ta paret entre episodis
rescatats del passat. Alon-
so de Santos ho va escriure
perquè el protagonista (un
actor de llarg recorregut
refugiat a la televisió que
recorda la seva història de
cap de cartell i director
d’una companyia de re-
pertori) compartís l’esce-
nari amb els altres tres
personatges que mouran
la seva petita tragèdia: un
actor secundari, la seva
secundària esposa i actriu

i la filla d’aquest matrimoni.
Quan García Sánchez va trobar el protagonista es va ajus-

tar a les personals característiques de Juan Luis Galiardo i va
deixar que tot el muntatge es concentrés en la seva persona.
Un actor per a dos homes i dues dones. Vista la funció, és
difícil imaginar-se l’obra d’una altra manera, potser per l’a-
claparadora personalitat de Galiardo. Sense ell, Un hombre de
suerte seria un altra cosa i possiblement un altra cosa pitjor.
Galiardo és sobretot ell mateix, amb una manera d’entendre
l’ofici de l’actor molt de la vella escola. Un estil que fins i tot
resulta atractiu quan qui reviu aquesta nostàlgia interpre-
tativa assumeix el pes de la història amb especial gràcia i
desimboltura.

Un hombre de suerte és un one-Galiardo-show. La història,
d’una intranscendència truculenta; els personatges, invisi-
bles, traços gairebé caricaturescos; i el director, en prudent
tercer pla. Un matalàs de seguretat per als salts mortals de
Galiardo. Tan innecessaris són aquests ornaments que fins i
tot l’espectador pot fantasiejar amb una posada en escena
que elimini el decorat, que desaparegui tot el que és su-
plerflu i l’espectacle es converteixi en un cos minimalista
per a un esperit maximalista.

C L À S S I C A

OBC / Felicity Lott

Epígons de Wagner
Xavier Casanoves Danés

Obres de Pfitzner i Strauss. Felicity Lott, soprano.

Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de

Catalunya. Director: Franz-Paul Decker. Barcelona,

Auditori, 11 de març.

S’ha d’agrair al director alemany Franz-Paul Decker que
hagi connectat dos concerts consecutius per tal de docu-
mentar la influència wagneriana sobre dos compositors que
morien el mateix any, Richard Strauss (1864-1949) i Hans
Pfitzner (1869-1949), celebèrrim l’un, mentre que l’altre està
necessitat de tastos com el concert d’aquest cap de setmana
per mantenir viva la flama del record mentre ningú no re-
cuperi entre nosaltres la seva obra mestra, l’òpera Palestrina.
Quan el mestre Decker n’era titular, l’Orquestra programava
òperes infreqüents en versió de concert i la complementa-
rietat amb el Liceu era més que benvinguda.

De Pfitzner es van escoltar la poemàtica obertura de Cate-
rina de Heilbronn (1905) i la tendra Cançó d’amor de l’òpera El
cor (1931), que mostraven el seu proverbial i nostàlgic con-
servadorisme, bel·ligerant envers qualsevol novetat. El quart
de segle que les separa equival al que hi ha entre La dona sense
ombra (1914) i Capriccio (1940) en el cas de Richard Strauss.

Dons bé, allà on el lapse determina que l’orquestra straus-
siana es desllasti i s’il·lumini, la de Pfitzner manté incòlume
la fidelitat a Wagner, tant que el públic vienès va saludar la
presentació de Palestrina com l’adveniment d’un segon Par-
sifal, tot i que els dos compositors es van enemistar quan
Pfitzner va retreure a Strauss el poc entusiasme demostrat
en aquella ocasió.

De Strauss es van tocar la Fantasia op. 146, composta l’any
1946 sobre temes de La dona sense ombra, i l’esplèndid solilo-
qui que clou Capriccio (del 1941), en què la comtessa Made-
leine es debat entre l’amor de dos artistes arquetípics i an-
tagònics com a creadors i com a homes acceptant amb ironia
que no es pacta amb l’amor i que les dicotomies més aviat
enriqueixen la vida.

Li donava vida la gran Felicity Lott, una soprano que s’ha
anat guanyant el respecte màxim de tothom i que, a partir
d’una veu tècnicament homogènia, però no excepcional,
aconsegueix unes personificacions memorables basades en
la claredat de la dicció i la intenció del fraseig. La seva in-
terpretació resulta magistral en el retrat d’una dona que vol
tenyir d’humor les seves cabòries.

El cum laude en forma d’ovacions –correspost amb la cançó
Morgen del mateix Strauss– es transforma en un aprovat per
a l’orquestra i el director, que està entre l’alta nota atorgada
a l’efusiva escena d’amor de Pfitzner i a l’acompanyament a
la cantant i la baixa merescuda, divendres, per l’estridència
aplicada als alambinaments de Caterina de Heilbronn i pel fet
de no haver treballat prou la fluïdesa interna de l’entrellat
temàtic d’una Dona sense ombra, fiada a la contundència.
Torna la sensació que el rendiment de l’OBC no és el mateix
els divendres que els diumenges.


