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qui va compartir el segon
premi, gràcies a un instru-
ment de projecció més
franca i un cant extraver-
tit. En el camp femení
Marta Mathéu va justificar
la pluja de premis oficials,
especials i extraordinaris
que va rebre. Veu de gran
puresa, atacs d’una pulcri-
tud extrema, capacitat per
a les més delicioses esfu-
matures (falta, per contra,
culminar millor les juga-
des amb un major assen-
tament de l’agut), la so-
prano catalana té bons

atots per desenvolupar
una magnífica carrera.

Mereixien Chung i Ma-
théu un primer premi? Tot-
hom és lliure d’opinar
sobre on es posa el llistó,
però el Viñas té un prestigi
prou consolidat per fer bé
d’excedir-se en rigor i no
en benvolença. A més, un
concurs és només un tram-
polí per prendre impuls.
Com de lluny arriba el salt
depèn de cada cantant.

*
Concert final del concurs
Viñas, GRAN TEATRE DEL
LICEU, 27 DE GENER.

El nivell d’un concurs
ve donat no només
pels premis que

dóna, també pels que no
dóna. Per primer cop en
20 anys, el Concurs Inter-
nacional de Cant Francesc
Viñas ha declarat deserts
els màxims guardons fe-
mení i masculí, una deci-
sió que és difícil discutir
no havent assistit a les eli-
minatòries i a la prova
final, però que, vist el con-
cert de premiats, pot ser
considerada força estric-
ta, tot i que amb fona-
ments raonables. El nivell
general va ser prou cor-
recte, hi va haver veus
amb un clar potencial i
estil aplicat, però, amb el
risc d’una generalització
abusiva, no vam trobar
cap cantant d’aquells que
t’agafa per les espatlles i
et diu amb fermesa: “Es-
colta’m”. Insistirem un cop
més: si hi ha crisi, no és de
veus, sinó de personali-
tats, per això bona part
del concert es va moure
en uns paràmetres d’ano-
dina grisor.

El jurat va encertar en
la jerarquització dels pre-
mis atorgats, amb l’única
excepció del tenor coreà
Ook Chung, un graó per
sobre del baríton nord-
americà Lee Poulis, amb
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Marta Mathéu va
justificar la pluja
de premis oficials
que va rebre

XavierCester

no semblaven preocupar
el titular, com si fos una
primera lectura. Recordem
que l’OBC visita Lleida i
Madrid amb aquesta obra.

Al director li faig el ma-
teix retret que al seu com-
patriota Ozawa: davant
Mahler els interessa més la
fastuositat de l’embolcall
que l’autenticitat del regal.
Perquè l’adàgio final allibe-
ri tot el potencial sublima-
dor, el primer moviment ha
d’haver tenallat, fet que no
va succeir en la conducció
d’un Oué de gestos repeti-
tius adreçats a cohesionar
l’orquestra. En l’onírica re-
capitulació final va menar
la música espasmòdica i
massa inflexionada. La
prova del cotó fluix en
aquest cas proclama que si
el públic esclata en ovaci-
ons després del silenci que
amara els compassos finals
és que la versió no ha estat
prou pregona.

*
La novena de Mahler,
OBC. DIR: EIJI OUÉ. AUDITORI,
25 DE GENER

Mahler (1860-1911)
va escriure la No-
vena simfonia

entre 1909-10, però la va
estrenar Bruno Walter el
1912. Per Berg expressa
amor per la vida, el desig
de viure en pau i de gaudir-
ne abans de morir. El bino-
mi vida-mort en presideix
el discurs amb dos movi-
ments profundament tanà-
tics emmarcant-ne dos de
vitalistes. Mahler, segur de
morir aviat i d’haver culmi-
nat la maduresa creativa,
deixava els esborranys
d’una Desena que el mos-
tren obrint una porta rere
la qual no sabia si existia
camí per a ell. La Novena
és un comiat vital i artístic.

Eiji Oué i l’orquestra van
obtenir un triomf, però
crec que el públic més
aplaudidor reaccionava a
l’originalitat i franquesa
d’una música impregnada
de sentiments i no a una
interpretació estàndard,
més tècnica que inspirada.
Les imprecisions de l’inici

Final de trajecte
XavierCasanovesDanés

Elsguionistesno
vetaranelsGrammy
Redacció
BARCELONA

Des que va començar fa
tres mesos, la vaga dels gui-
onistes de Hollywood ja
s’ha cobrat diverses vícti-
mes, paralitzant progra-
mes de televisió i rodatges
de pel·lícules. Després de la
suspensió de la gala dels
Globus d’Or, el 13 de gener,

els Grammy semblaven
predestinats a ser els se-
güents a caure.

Però finalment l’acord a
què han arribat aquesta
setmana el Sindicat de Gui-
onistes (WGA) i l’Acadè-
mia de Gravació –entitat
que lliura els Grammy–
permetrà la celebració de
la cinquantena edició de la
gala en què es lliuren els

guardons més importants
de la indústria musical.

En concret, el sindicat
permet que es puguin con-
tractar guionistes ameri-
cans només per a la cerimò-
nia del pròxim 10 de febrer.
Pel WGA, la solidaritat amb
els professionals de la músi-
ca ha estat clau per arribar
a aquesta solució. “Els mú-
sics tenen molts dels matei-

“Joésunaltre”
El Versus estrena ‘Quid pro quo’, un text de Gerard
Vázquez guanyador del Premi Recull de Teatre 2004

Teresa Bruna
BARCELONA

Un suposat parricida, un
noi disfressat d’Annibal
Lecter, una prostituta que
ha fet matar el seu pare, un
cambrer/escriptor que ne-
cessita temes per fer de
negre d’un guionista i una
misteriosa dona que viu de
caminar per als altres, co-
incideixen en un bar un dia
de Carnaval. Mentre un
munt de mascarots desfi-
len a la rua amagant la
seva personalitat, et pre-
guntes si els del bar són de
debò o fan personatges.

Aquesta és la síntesi ar-
gumental de Quid pro quo,
(una cosa per una altra), es-

crita i dirigida per Gerard
Vázquez, un autor dels que
tenen la prestatgeria plena
de premis. Un dels més re-
cents és el Butaca al millor
text teatral, per Uuuuh!
(Projecte T6), que ja ha pas-
sat al cinema. Quid pro quo
es va endur el Recull de Te-
atre Josep Ametller abans
de néixer a escena, en for-
mat llibre. La consistència
del muntatge es completa
amb el repartiment: Àngels
Aymar –també autora al T6
(La indiana), Albert Mora,
Frank Capdet, Òscar Inten-
te, Txell Botey i Xavi
Idàñez–. S’estrenarà al Ver-
sus el dimarts de Carnaval
(dia 5). El realisme ambien-
tal està, doncs, assegurat!

“Reflexiona sobre què és
aparença o realitat en les re-
lacions entre persones. Ge-
neralment portem una
màscara a través de la qual
mantenim una relació es-
tàndard. Però si algú expli-
ca coses fora del corrent
com ara que acaba de matar
dos nens o que ven passos
(de caminar) a qui els ne-
cessita, no ens ho creiem”,
explica Vázquez, que pren
com a leitmotiv la frase de
Rimbaud “Jo és un altre”.

Joc entre el real i l’irreal
Els personatges, esplèndi-
dament dibuixats, propo-
sen un joc entre el real i
l’irreal a les escenes plenes
de contingut i inquietants

a la vegada, que transcor-
ren en temps real. Escenes
tan contundents que en-
ganxen, fins i tot si només
se’n veuen dues i sense
ordre, com les hem pogut
veure: “Sempre havia vol-
gut fer una obra d’un sol
temps, d’un sol espai i d’un
sol tema. Diuen que les
grans obres són així. Final-
ment ha arribat el mo-
ment d’intentar-ho!”, diu
Vázquez.

Amb Quid pro quo, el
Versus es manté fidel a la
seva aposta per l’autoria ca-
talana, un compromís que
Ever Blanchet, director ar-
tístic, prioritzarà també a
la programació del nou tea-
tre de la casa, el TGB. ■

L’obra planteja el dubte de si els protagonistes són personatges d’una nit de Carnaval o són de debò el que diuen ser ■ LUCIA HERRERO

xos problemes pel que fa a
la compensació justa per
l’ús del seu treball en els
nous mitjans”, assenyala el
comunicat del sindicat.

Per la seva banda, l’Aca-
dèmia de la Gravació ha
agraït la decisió perquè
“comptar amb el talent
dels nostres guionistes as-
segura el nivell més alt de
creativitat i innovació a la
gala”, en paraules del seu
president, Neil Portnow.

Ara són els Oscars, pre-
vistos per al 24 de febrer,
que esperen torn per sa-
ber si se celebraran o no.
Tot depèn de les negocia-
cions de les pròximes set-
manes entre productors i
guionistes. ■


