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L
a música de Joaquim
Serra tornarà a pujar a
escena el 5 de maig

dins del cicle Cobla, Cor i
Dansa, interpretada per la
cobla Principal del Llobregat
i l’Esbart Dansaire de Rubí,
amb coreografies d’Albert
Sans i Jordi Rubio. L’atractiu
de la proposta és evident:
musicalment, Joaquim Serra
ha estat un dels compositors
que més qualitat ha aportat
al repertori dels esbarts i la
Principal del Llobregat és la
formació més prestigiosa en
aquesta àrea. Quant a l’esce-
na, de l’Esbart de Rubí
només cal dir que, si en lloc
de dir-se esbart s’hagués dit
companyia de dansa (i fos ir-
landès), probablement seria
un referent mundial.

No sóc partidari dels es-
pectacles escènics al Palau
de la Música. Malgrat les re-
formes, disposar-hi els mú-

sics és un problema i la força
visual de les muses domina
sobre l’espectacle, de mane-
ra que el que acaba passant
és que les propostes artísti-
ques dels esbarts solen per-
dre lluïment. Però la història
mana, i el fet és que el Palau
ha estat la principal platafor-
ma d’exhibició de les millors
propostes contemporànies
de la dansa catalana que han
creat els esbarts.

El dia 5 l’espectacle serà
amb música en directe. Tot i
que alguns professionals de
la dansa advoquen per la
música enllaunada al·legant
arguments de seguretat de
resultats (la invariabilitat rít-
mica dóna seguretat als dan-
saires), no hi ha dubte que
en termes escènics, la músi-
ca en directe fa guanyar en-
ters. A l’hora de disposar
d’instrumentistes, els pressu-
postos decanten la balança
cap a la música enllaunada, i
a més els esbarts tendeixen a
indagar en altres camps so-
nors i cada cop actuen
menys amb música en direc-
te. El resultat és que una part
important del patrimoni mu-
sical s’està condemnant a les
prestatgeries. A banda de Jo-
aquim Serra, el catàleg de
música ballada està trufada
d’obres de gran prestigi
d’Eduard Toldrà, Antoni Ca-
talà, Rafel Ferrer, Manuel
Oltra o Antoni Ros Marbà.

Tocs de
cobla*
JosepPasqual

Cobla en
dansa

Un dels al·licients
dels espectacles
de dansa és la
música en directe

Collado,Aragayi lasoledat
L’actor Ernesto
Collado i el coreògraf
Tomàs Aragay
dirigeixen ‘One’

M.P.
BARCELONA

Ernesto Collado interpreta,
dirigeix i ha fet el guió de
One, una obra que, en les
seves pròpies paraules,
parla de “la soledat urbana,
aquesta malaltia del segle

XXI, la soledat més íntima,
en què la persona viu en
l’absència d’ideals, en una
nostàlgia permanent”.

One es presenta a partir
d’avui i durant una setma-
na al Tantarantana Teatre.
Per dur a escena aquest
“monòleg atípic”, segons el
defineix el seu autor-actor,
Collado s’ha deixat dirigir
pel coreògraf Tomàs Ara-
gay. “Ja havíem treballat
junts abans, i ara el que
faig és convertir-me en un

fals músic”. Així, rodejat
per dos músics professio-
nals, Collado mostra el “pa-
radigma de la societat del
benestar” interpretant una
estrella del rock que es des-
cobreix que és falsa, “per-
què ell s’ha pagat el mun-
tatge, que és una gran
mentida, no sap ni com es
diuen els músics amb qui
toca”. En realitat es tracta
d’un monòleg de 25 minuts
fins que l’actor, cansat, co-
mença a bellugar-se. “Dei-
xo de parlar per expres-
sar-me movent-me”.

Aquest treball és la pri-
mera part d’una trilogia de
la qual fa dos anys se’n va
veure la tercera part, titula-
da Casas. ■

Ernesto Collado ofereix un monòleg musical i ballat sobre la
solitud de la societat del benestar ■ TANTARANTANA TEATRE

“Tocarmassaelpiano
matal’espontaneïtat”

El pianista rus Arcadi Volodos s’endinsa en el repertori romàntic en
el concert que ofereix aquest vespre al Palau de la Música Catalana

Marta Porter
BARCELONA

Arcadi Volodos és un pia-
nista atípic. La seva im-
pressionant destresa tècni-
ca, la intensa musicalitat i
unes interpretacions que li
surten de “l’ànima” –com
explica ell mateix– l’han
convertit en un dels pianis-
tes més seguits dels últims
anys. Amb tot, es manté
allunyat de l’star system,
no ofereix més de 40 con-
certs l’any i assegura que no
practica gaire amb el piano.
“Jo aprenc molt sense el
piano. Faig molta feina
mental; les millors idees
m’han vingut sense el
piano, estant amb natura i
silenci. Moltes hores treba-
llant al piano espatllen l’es-
pontaneïtat, pots acabar
semblant una màquina”,
assegura en un perfecte
castellà, ja que ha viscut
molts anys a Madrid.

“Jo puc aprendre una
obra en un dia, però la veri-
table feina comença als con-
certs; és aleshores que puc
aprofundir en una obra”,
explica, alhora que assegu-
ra: “Per a mi tocar el piano
és la meva vida, no una
feina”. “Els músics vivim la
música quan la sentim dins
la nostra ànima, els dits
només la transmeten. Quan
aprenc un programa em
concentro molt, però al cap
d’una hora ja tinc mal de
cap i he de descansar”. Cu-
riosament, aquest pianista

reclamat a tot el món asse-
gura que no fa més de 40
concerts l’any. “Per mi un
concert no és una rutina, és
un esdeveniment especial.
La gent espera molt de mi i
jo he de donar molt. Per
això, quan acabo una gira
no toco el piano durant un
mes, necessito descansar”.

I una altra de les seves
particularitats és que Volo-
dos no va començar a estu-
diar piano fins als 15 anys.
“No entenc com un nen de

cinc o set anys pot decidir
què vol fer amb la seva vida.
Els meus col·legues recor-
den la seva infantesa com
un veritable infern, ple
d’hores d’estudi i de compe-
titivitat per ser el millor. Jo
volia ser professor de piano,
però els de Sony em van
venir a buscar per fer un
disc”. Això era el 1997,
quan va editar un àlbum
amb transcripcions fetes
per ell mateix. Deu anys
després acaba de treure el

seu Volodos plays Liszt,
amb peces poc habituals del
compositor hongarès. “Se’m
fa estranya l’opinió de molta
gent que parlen de la bravu-
ra de Liszt o diuen que era
un virtuós. Per mi és un
compositor elevat. Quan
entres al seu món, la tècni-
ca perd el sentit; és místic,
poeta, demoníac, faustià.
Hi ha molts mons diferents,
en ell”. Avui, a més de Liszt
tocarà Clementi, Brahms i
Schumann. ■

“Els músics
sentim la música
a la nostra
ànima; els dits
només la
transmeten”

Arcadi Volodos és, als seus 35 anys, un dels pianistes més ben considerats en el pla internacional del moment actual ■ JORDI GARCIA




