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Al’altura

Efectivament: per quali-
tat i per intensitat, el
muntatge de La fami-

glia dell’antiquario que diri-
geix Lluís Pasqual i que es
pot veure fins demà al Tea-
tre Romea està a l’altura
tant del text del qual parteix
com de l’autor que la va sig-
nar. No se m’acut un elogi
més gran per a un treball es-
cènic que els mereix tots.
L’acurada escenografia,
l’elegància del vestuari,
l’eficàcia de la il·luminació,
l’encert en la tria de les mú-
siques, l’excel·lent tasca in-
terpretativa d’actrius i ac-
tors –magnífiques Gaia
Aprea i Anita Bartolucci– i la
modèlica orquestració que
de tot plegat en fa Lluís Pas-
qual –fluida, seguint un
tempo perfecte, confiant
tothora en la grandesa del
text que treballa– fan de La
famiglia dell’antiquario una
experiència memorable, di-
guin el que diguin els que
vulguin dir una altra cosa.

Té raó Pasqual quan em-
parenta Goldoni amb Sha-
kespeare, Txékhov, Beckett
o García Lorca a partir de la
tesi que són autors que cap-
ten l’essència de la vida i la
reprodueixen dalt de l’esce-
nari amb uns arguments
que no tenen res a veure
amb la vida: és a dir, que
són pur artifici i, en conse-
qüència, art. Alquimista,
doncs, capaç de convertir la
matèria bruta de la vida en
l’or de l’obra artística, Gol-
doni presenta a La famiglia
dell’antiquario l’enfronta-
ment entre una nora burge-
sa i una sogra aristòcrata,
en el que és el retrat d’una
convulsió social però també
una divertidíssima immer-
sió en certes fondàries de
l’ànima humana. Posats a
trobar-hi alguna pega, reco-
manaríem als responsables
de la sobretitulació del
Romea que repassin l’orto-
grafia i la gramàtica catala-
nes, però escoltar aquest
text en el venecià original fa
venir ressonàncies dels poe-
mes obscens del Baffo, que
no fan més que augmentar
el plaer. Per poc que puguin,
no se’l perdin.

El suec

Escoltar ‘La famiglia
dell’antiquario’ en el
venecià original fa
venir ressonàncies
dels poemes
obscens del Baffo

Sebastià
Alzamora

L’
estiu passat, gràcies a
la sintonia entre la
plataforma creativa

Àrea Tangent i COMRàdio, va
néixer un programa que,
sota la batuta d’Anna Pérez
Pagès, es dedicava a la posa-
da en antena de textos dra-
màtics concebuts per a la di-
fusió radiofònica. Àrea de
text va acollir entre d’altres
autors el jove Carles Mallol,
amb un radiodrama que
seria la base de la seva pri-
mera peça escènica estrena-
da en l’àmbit professional.
Tres vint-i-set, doncs, passa
de les ones a l’escenari sota
la batuta del mateix autor.
L’estructura i el ritme de l’o-
bra són de tall cinematogrà-
fic, cosa que dinamitza la
presentació i agilitza els
trànsits d’episodis.

El muntatge situa els dis-
tints llocs dramàtics de l’obra
en un mateix espai, amb una
simultaneïtat d’acció que
s’estén també als diàlegs
que els personatges diuen,
independentment, en les
distintes situacions planteja-
des, però que s’escolten amb
un joc de superposicions so-
vint hilarants. Destaca la iro-
nia amb què s’al·ludeix als
impertinents escorcolls ae-
roportuaris, o als petons que
de tan apassionats provo-
quen el desmai del receptor.

Cada àmbit és habitat o
transitat per les tres parelles
que es presenten: l’una,
d’adúlters que es troben fur-
tivament a l’habitació 327
d’un hotel amb excés de zel;
l’altra, d’amics dintre d’un
cotxe que potser ho voldrien

ser, d’adúlters; la tercera, de
desconeguts una mica pi-
rats: el recepcionista onanis-
ta de l’hotel i una taxista que
espera ser abduïda pels ex-
traterrestres. L’elevada tem-
peratura que experimenten
els personatges es visualitza
amb una gestualitat compul-
siva, un refrec frenètic, movi-
ments d’excitació i rèpliques
anafòriques, en un bon tre-
ball interpretatiu i un expres-
siu suport sonor capaç de vi-
sualitzar el pas rabent d’un
cotxe amb mortífera topada
final, car sempre hi ha hagut
amors que maten.

*
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Amors
que maten

‘Tres vint-i-set’
presenta
un bon treball
interpretatiu

Vella xiruca

Les cançons de Joan Baez evo-
quen aquelles reunions al vol-
tant d’una guitarra i un foc de
camp, quan el foc era foc i el
camp era camp. Afortunada-
ment, per gaudir d’aquesta
mena de records no cal baixar
de l’altell les velles xiruques i
anar d’excursió cap al Jardins de
Cap Roig, perquè el temps ha
convertit en normal la paradoxa
d’assistir a un recital de la reina
per antonomàsia de la cançó
protesta en un cotxe de vidres
fumats o amb sandàlies de dis-
seny i mocasins de marca. La
protesta de la cantant, igual que
la de la gent que la va a veure,
ha deixat de ser una actitud ex-
travertida per girar-se com un
mitjó i fer-se retrospectiva. Aquí
radica el seu encant. Perquè,
posem per cas, si algú descobrís
Joan Baez en l’actualitat, ni de
bon tros la consideraria una
musa de la llibertat, ni tampoc li
donaria els galons que li donen
els que porten mig segle taral·le-
jant les seves tornades.

Sense passat, Joan Baez no té
present. De futur ja ni en parlem. I
això que la senyora segueix can-
tant d’una manera esplèndida,
potser millor i tot, perquè modula
molt més la veu. Ha substituït
aquelles pujades al cim dels aguts
per un equilibri en el to molt més
agraït d’escoltar. És a dir, la passió
s’ha esvaït per donar pas a la mo-
deració. Malgrat que Joan Baez ha
anat regenerant el repertori, la
seva presència al festival de Cale-
lla de Palafrugell (única a tot
l’Estat) va estar lligada a composi-
cions de llarg recorregut. Algunes
les interpreta acompanyada per
tres músics –guitarra, baix i bate-
ria–, que els donen una variant so-
nora prou interessant, en especial

amb l’ús de la slide. Però quan
canta sola, quan busca la compli-
citat del públic, torna la Joan Baez
de tota la vida, més elegant i més
sàvia, però amb el mateix discurs
que el de Newport o Woodstock.

L’actuació va començar seguint
les pautes de la gira d’estiu que
avui clourà a Cambridge. Entre
les cinc primeres cançons, dues
de Bob Dylan, Farewell Angelina i
With God on Our Side; una d’Elvis
Costello, Scarlet Tide, i dues con-
siderades tradicionals, Fennario i
Gospel Ship. Però després d’oferir
la popular Wonderful World i
Christmas in Washington, aquesta
última de Steve Earle, van co-
mençar els cops d’efecte amb
l’aparició d’El rossinyol, feta en
català, El preso número 9, en cas-
tellà, i una tendra versió del Su-
zanne de Leonard Cohen. És tot
un detall que l’artista novaiorque-
sa adapti els concerts segons la

ubicació, així com que faci un es-
forç per donar-se a entendre. Les
introduccions als temes faciliten
la comunicació i accentuen la si-
nergia que es crea entre el pati de
butaques i l’escenari amb peces
com Gracias a la vida, un clàssic
del cançoner de Violeta Parra.

Al cap d’una hora i quart de
concert, Joan Baez s’acomiadava
per primer cop. No hi ha cap
dubte que li agrada sentir-se de-
sitjada. Ella respon a la generosi-
tat de l’ovació oferint un bis rere
l’altre, cadascun més emotiu que
l’anterior. Recorre a Imagine i re-
cita cada vers abans de cantar-lo
per ajudar el personal. Recupera
la vella cançó jueva, Donna,
Donna, i per acomiadar-se defini-
tivament, Ballad of Sacco & Van-
zetti, un text seu sobre música del
mestre Ennio Morricone. Més que
als peus, dijous ens vam calçar la
vella xiruca al cor. ■

Joan Baez fa
concerts a la
carta allà on
va, i a Calella
de Palafrugell
va cantar ‘El
rossinyol’ en
català ■ CLICK
ART FOTO
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La Fundació Caixa Catalu-
nya i la Fundació Mas i Mas
s’han conxorxat perquè
Barcelona no mori cultural-
ment al mes d’agost. Per
això han programat per a
tots i cadascun dels dies del
mes un concert de cambra
a la Pedrera, que oferirà als

ciutadans que no marxin i
als visitants l’oportunitat
d’assaborir el patrimoni
musical del país i l’universal
en uns recitals que no dura-
ran més de mitja hora i que
es repetiran tres cops al dia
(19 h, 20 h i 21 h). Als Gra-
nados, Mompou, Albéniz,
Montsalvatge s’hi afegiran
Bach, Mozart, Poulenc i,
per què no, Piazzolla.

“Es tracta d’una experi-
ència pilot que pretén con-
solidar-se a través dels
anys”, va dir Àlex Susanna,
director de la Fundació
Caixa Catalunya. En total
seran 93 concerts que bus-
quen, entre d’altres coses,
difondre el patrimoni musi-
cal català i “dotar Barcelo-
na d’una programació de
música clàssica en el mes

d’agost després de la des-
bandada del Grec i la fi de la
temporada de L’Auditori”,
va afegir Susanna. La idea,
de fet, podria anar més
enllà del mes d’agost en el
futur. I més si tenim en
compte les paraules de Jo-
an Mas, del grup Mas i Mas,
que va expressar sentir un
cert neguit per l’escassa
presència de la música de
cambra a Barcelona.

Els intèrprets seran bàsi-
cament catalans o establerts
al país, tot i que es comptarà
amb la mezzo Claudia
Schneider, que el 24 canta-
rà lieds espanyols. El con-
cert inaugural, dimecres que
ve, anirà a càrrec del preuat
pianista Alfredo Armero. ■




