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gene Ducker, com a líder,
comprometia massa sovint
l’estabilitat amb esgarips i
puntuals retraccions, com
si estigués cansat.

Van presentar el Quartet
núm.1 Color of time d’Al-
fons Conde (1967), un bar-
celoní actiu en l’àmbit dels
mitjans audiovisuals. Els
divuit minuts mostren un
primer i segon moviments
relacionats com un cos i la
seva radiografia, tot d’un
romanticisme pessimista
esbandit pel calidoscòpic i
humorístic tercer. Una

obra ben travada i entene-
dora que enllaça diverses
tècniques i influències i
que va molt més enllà de la
juxtaposició motívica.

El Quartet Emerson re-
trata la mort a La mort i la
donzella de Schubert com
un seductor que exerceix a
fons un encaterinament
que impregna tota l’obra,
un festeig subtil que
emana d’una lectura capgi-
radora de tan conceptual i
poc tanàtica.

Quartet Emerson
Palau 100.
Palau de la Música, 13 de novembre.

Dijous els filocam-
bristes tenien el cor
partit per la concur-

rència a ciutat de dues pro-
postes potents com les del
quartets Emerson i Casals.

A qui va optar per la
sala de cambra del Palau
també se li va partir a
l’hora de valorar el grup
nord-americà, cabdal en
les idees, però no tant en
la seva execució, dispari-
tat que va enxampar de
ple el Quartettsatz Schu-
bert. Després, amb Philip
Setzer com a primer, ofe-
ria una lectura garratibant
del tretzè Quartet de Xos-
takóvitx (estrenat el 1970),
seca i aspra com glops
amargants amb glaçons
de gel àrtic, un encadena-
ment sense treva de de-
cepcions.

Els músics, que toquen
drets amb el cellista sobre
una tarima per conservar
el contacte visual, s’impo-
sen per l’expressivitat, la
fluïdesa i la vibració, però
no per la precisió del so.
Fent bona l’apreciació, Eu-
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L’obra de Conde
està ben travada
i enllaça diverses
influències

XavierCasanovesDanés

minada pel piano d’una
Argerich encara més tem-
peramental que un Mais-
ky que semblava anar-li al
redós tot i una ferocitat
voraç. El primer allegro
de Dmitri Xostakóvitx el
va deixar suat, baldat i
panteixant. La força física
que aquesta obra provo-
cativa necessita és tot un
paradigma i el violon-
cel·lista letó va aclaparar
el públic en detriment de
la permeació cambrística i
la gradació del so. Una
versió al límit.

Van excel·lir en el duo
del Quartet per a la fi dels
temps de Messiaen, de qui
enguany es commemora
el centenari. És una pero-
ració entotsolada del vio-
loncel sobre acords del
piano que Argerich va
urgir tot atapeint-les
sense comprometre’n l’es-
sència mística. Va ser el
punt àlgid, sorprenent i
memorable del recital en
una apreciació tant òbvia
com que les Variacions de
Beethoven havien estat
fulgurades sense gaire
ambicions d’estil i que la
Sonata de Grieg havia ar-
ribat a fer una certa olor
de socarrim.

Martha Argerich (piano)
i Mischa Maisky
(violoncel)
Ibercàmera.
Palau de la Música, 11 de novembre.

Dues línies de Molt
Alta Tensió van
electrificar el Palau

amb la ignició de materi-
als segons resistència:
uns no van suportar
l’abrusament com altres.
Entre els primers, les
beethovenianes variaci-
ons sobre el duo Als
homes que senten amor
de La flauta màgica i la fe-
brosa Sonata Op. 36 de
Grieg i, entre els segons,
l’austera Louange a l’éter-
nité de Jésus de Messiaen
i la ja de per si eruptiva
Sonata op. 40 de Xostakó-
vitx. Van revifar l’incendi
unes propines tan sucu-
lentes com el largo de la
Sonata de Chopin i la
transcripció dels Phanta-
siestücke op. 73 de
Schumann.

Els piròmans eren dos
artistes tan extrovertits
com Martha Argerich i
Mischa Maisky en una
correlació de forces do-

Línies MAT al Palau
X.C.D.

ElComentari J.M. Hernández Ripoll

El nou disc de Bruce Springsteen
es titularà Working on a dream,
que, si l’anglès no em falla, sig-

nifica treballant per un somni. Curio-
sament, el plàstic sortirà a la venda
el 27 de gener, és a dir, una setmana
després que Barack Obama prengui
possessió com a nou president dels
Estats Units d’Amèrica. El somni del
Boss s’haurà complert abans de
veure la llum, afegint més llenya a la
gran frase de l’any: Yes we can. Tres
paraules que resumeixen l’esperan-
ça d’un canvi que artistes com el ma-
teix Springsteen o Jackson Browne
han plasmat en les seves composici-
ons més recents.

Yes we can és el lema de moda.
Una reafirmació pensada per encen-
dre els ànims, que és en boca de tot-
hom perquè es pot aplicar a tota

A veure qui pot

mena de circumstàncies. L’altra nit,
en el vestíbul d’una discoteca de Bar-
celona, vaig sentir una versió casola-
na del Yes we can reconvertida en el
to de senyal del mòbil d’un xicot re-
pentinat que tenia aspecte de ser un
ponent del congrés de les joventuts
del PP. La popularització perverteix
el missatge fins al punt de convertir-

lo en una broma. Però això forma
part del resultat de l’èxit.

El format original del Yes we can
és el d’una cançó, d’una cançó pro-
testa moderna, que reuneix tots els
elements per estendre’s arreu del
planeta. Que sigui una cançó no és
un fruit gratuït. L’impacte de la músi-
ca en els temps que corren és superi-
or al de la publicitat. Per això, ara
que el BarnaSants està a punt de
presentar la seva 14a edició, em pre-
gunto si sentirem algun cantautor in-
terpretar un Yes we can sobre l’apli-
cació definitiva de l’Estatut, respecte
a la recuperació de la dignitat perdu-
da, o a la fi d’una presa de pèl que no
s’acaba mai. Potser el problema és
que aquí encara tenim massa pors
per dir en veu alta allò que volem
aconseguir. A veure qui pot.

LaveraCenerentola

Comediants refà al Liceu l’òpera de Rossini per al
públic familiar i explota el seu vessant fantàstic

Andreu Gomila
BARCELONA

Albert Romaní, l’home que
ha adaptat la música de La
Cenerentola per convertir-
la enLaVentafocs, no té cap
dubte a l’hora d’afirmar que
la seva versió s’acosta més a
l’època de Gioachino Rossi-
ni (1792-1868), que no pas
les que es fan avui dia als
grans teatres d’òpera del
món. Les mides del muntat-
ge i de l’orquestra, més peti-
tes, i més proximitat amb el
públic fan que la peça del
músic de Pesaro torni a ser
una “òpera còmica”.

El director de Comedi-

ons després d’estrenar-se la
temporada 2001-2002.

Font apunta que sols han
canviat el nom de l’òpera i
l’han escurçada (dura 1
hora). Tota la música és de
Rossini i Romaní no hi ha
afegit ni un acord. El vestu-
ari, per exemple, és el ma-
teix que el de la temporada
passada, quan Comediants
va portarLaCenerentola en
versió completa al Liceu.
Això sí, han suprimit el per-
sonatge d’Alidoro per con-
vertir-loenunaRateta.Amb
ella, que farà de narradora,
començarà la funció: expli-
carà al públic tot el que va
passar a la casa on vivia.

L’òpera es representarà
en versió catalana i Font
deixa clar que els cantants
s’han esforçat per fer-la
intel·ligible, és a dir, que el
públic entengui el que diuen
l’Angelina (la Ventafocs),
Don Ramiro o Don Magnifi-
co. A nivell musical, l’or-
questra queda reduïda a un
piano i a un fagot, instru-
ment que Romaní veu com
“una metàfora orquestral
del Don Magnifico, el con-
trabuffo de l’orquestra”. El
que busca Comediants, tan-
mateix, és emocionar. “La
Cenerentola és un conte, i
explicar bé un conte ja és
molt”, indica Font. ■

Joan Font ha mantingut per a ‘La Ventafocs’ el mateix vestuari que va utilitzar a ‘La Cenerentola’ ■ ANTONI BOFILL

ants, Joan Font, sempre ha
vist La Cenerentola com a
Commedia dell’Arte, i per
això, en la versió per a pú-
blic familiar que el Liceu es-
trenarà aquest dissabte, ha
potenciat el vessant fantàs-
tic i màgic de l’obra original.
“La fantasia, el somni, és
una part del ser humà que
els adults no hauríem de
deixar”, diu Font, que avisa
que aquesta Ventafocs
agradarà tant a pares com
a nens. Al Liceu esperen
tenir tant d’èxit com amb
l’experiència anterior amb
Comediants, La petita flau-
ta màgica, de Mozart, que
és a prop de les 600 funci-

Ara que el BarnaSants
està a punt de presentar
la 14a edició, em pregunto
si sentirem algun
cantautor interpretar un
‘Yes we can’ local


