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L
orenzo Da Ponte ha
passat a la posteritat
per la seva il·luminada

col·laboració amb Wolfgang
Amadeus Mozart. Plegats
van llegar a la història de la
música europea tres obres
majors de l’òpera, l’anome-
nada Trilogia Da Ponte: Le
nozze di Figaro, Così fan
tutte i Don Giovanni. Una re-
lació gairebé tan fructífera
com la que va tenir amb l’ara
reivindicat Martin i Soler.
Tanmateix, Da Ponte va ser
un ésser extremadament
conscient de la seva pròpia
vàlua i va procurar en vida
assegurar-se un lloc en la
història escrivint unes mo-
numentals memòries que
havien de glossar la seva
agitada biografia. Extraordi-
nari fabulador, home de tea-
tre, els llibrets dels quals se
sostenen per ells mateixos
davant la inanitat d’altres lli-
bretistes, no va permetre
que la veracitat s’interposés
en la brillantor narrativa dels

seus records, autèntic exer-
cici acadèmic de reconstruc-
ció postmoderna de la vida.
En realitat, Da Ponte és un
personatge postmodern. Su-
pera el perfil clàssic de lliber-
tí i esdevé un aventurer
pràctic, en línia amb el
model triomfant dels anys
80 del segle XX.

Amb aquest individu bri-
llant, Bibiana Godoy, en la
seva primera incursió com a
dramaturga, ha creat un es-
pectacle que ella qualifica
d’“híbrid” entre teatre i
òpera, i per a l’espectador és
un inoblidable patchwork de
recitatius i àries de la trilogia,
amb Da Ponte convertit en
el Caront de la seva pròpia
obra, mentre un callat Mo-
zart toca la música davant
d’un fals pianoforte. La seva
gran vida esdevé superficials
apunts per fer-nos una suc-
cinta idea de la seva inaca-
bable personalitat. La major
part del muntatge es consu-
meix entretenint el públic
amb un recital mozartià amb
uns cantants-actors que no
destaquen en cap de les
dues facetes. Un espectacle
que no és just amb el perso-
natge.
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‘Mi tradì
quell’alma
ingrata’

‘Da Ponte’ es
limita a entretenir
el públic amb
detalls superficials

EntreelsEUAi l’Àfrica
Allen Toussaint
inaugurarà el Blues
& Ritmes al Teatre
Zorrilla de Badalona

Pere Pons
BARCELONA

La veterana marca Blues &
Ritmes de Badalona asso-
leix la majoria d’edat, di-
vuit anys, amb les forces re-
novades i un cartell de no-
table atractiu. Pel que fa al

blues, la representació, ex-
clusivament nord-america-
na, ofereix com a primer
exponent una de les figures
més emblemàtiques de
l’anomenat so Nova Orle-
ans com és el músic Allen
Toussaint (10 de març). El
nom següent al programa
és el del guitarrista i can-
tant Shooter Jennings (27
d’abril), cridat a ser una de
les revelacions del cicle. I la
rúbrica en clau country-
americana se centra en

una vetllada doble amb els
concerts de Maria McKee i
de la formació gospeliana
Ollabelle (8 de maig).

Les dues actuacions que
tanquen el cicle són les que
justifiquen l’enunciat de
ritmes amb les presències
de la sud-africana Simphi-
we Dana (26 de maig) i la
malinesa Mamani Keita (8
de juny).

Salvades les diferències
que en l’edició anterior van
motivar el distanciament

del col·leciu Ritme & Club,
el regidor de Cultura de l’a-
juntament badaloní, Josep
Duran, va anunciar la nova
línia que els ha permès tre-
ballar plegats de nou. “Hem
acordat signar un conveni
de col·laboració que assig-
na 70.000 euros com a
punt de partida del cicle i
que determina uns criteris
de programació que basen
l’oferta en propostes proce-
dents exclusivament dels
Estats Units o del conti-

nent africà”, va manifestar
Duran.

Tot i assumir aquests cri-
teris com a restrictius –so-
bretot pel que fa a l’oferta
de músiques d’arrel i a la no
admissió de propostes del
país–, tant el regidor com
el membre de Ritme &
Club Jordi Pujol van valo-
rar aquesta decisió com a
necessària. “Més que una li-
mitació ho considerem una
forma clara de definir-nos”,
van argumentar. El direc-
tor artístic, Guillem Vidal,
va remarcar l’interès
d’unes propostes que tre-
pitjaran per primer cop un
escenari català i totes en
qualitat de concerts exclu-
sius a tot l’Estat. ■

Lavelocitatartística
Un centenar de creadors internacionals es pregunten, amb tres
mostres a l’IVAM, què ha suposat la rapidesa en la història de l’art

Ester Pinter
VALÈNCIA

La immensa panoràmica
que ofereix l’Institut Valen-
cià d’Art Modern sobre el
que ha estat “una de les mà-
ximes aspiracions que han
impulsat la humanitat”, se-
gons els tres comissaris,
Francisco Calvo Serraller,
Marga Paz i Dan Cameron,
s’inicia amb l’exposició
Speed 1. Natura Naturata.
Velocitat sense moviment.
Es pot visitar fins al 17 de
juny. James Rosenquist,
Richard Serra, Gabriel
Orozco, Perejaume, Fran-
cisco Toledo, Antoni Tàpies
i Miquel Barceló, entre d’al-
tres, hi mostren la preocu-
pació per retratar la veloci-
tat en l’art actual però “amb
la mirada posada en els orí-
gens, en l’era preindustrial,
en la natura i en allò orgà-
nic i visceral”, comenta el
crític Calvo Serraller.

La segona exposició,
oberta fins al 8 de juliol,
proposa, amb el lema Speed
2. La velocitat de les mà-
quines, un salt cronològic
fins al sorgiment dels en-
ginys mecànics i els avan-
ços científics. En aquesta
secció, on s’exhibeixen 120
peces, predominen els ar-
tistes contemporanism en-
cara que hi ha un gest de
complicitat cap a les avant-
guardes, que van ser, se-
gons la historiadora de l’art
Marga Paz, “les primeres a
creure que l’art podia ser
una forma de transformar
el món”. Sonia Delaunay,
Marcel Duchamp, El Lis-
sitzki i Vladímir Tatlin, jun-
tament amb els valencians
Eduardo Arroyo, Eusebio
Sempere, Equip Crònica i

Juan Genovés són alguns
dels noms més destacats.

L’última parada d’aquest
recorregut és Speed 3. Con-
trarellotge, a càrrec del con-
servador del Nou Museu
d’Art Contemporani de
Nova York, Dan Cameron.
Aquesta exhibició col·loca
l’espectador davant del
temps present a través d’11
instal·lacions d’artistes in-
ternacionals –amb prepon-
derància asiàtica– que des-
criuen el paper de la veloci-
tat en una era dominada
per les noves tecnologies i la
informàtica. Amb aquesta
mostra, fins al 17 de juny, la
Galeria 7 de l’IVAM s’ha
transformat en un “espai
on no hi ha presència física,
tot depèn de les imatges i

Una peça de Vladímir Tatlin en la mostra sobre les màquines ■ MANUEL BRUQUE / EFE

les parets desapareixen en
l’aire”, segons Cameron,
per posar en relleu que “vi-
vim un moment en què
hem perdut l’orientació i no
sabem a quina velocitat
hem d’anar”.

La macroexposició, idea-
da pel cineasta Bigas Luna i
la directora de l’IVAM, Con-
suelo Ciscar, forma part
dels actes commemoratius
del 18è aniversari del mu-
seu i s’uneix a les activitats
culturals organitzades a la
ciutat amb motiu de la cele-
bració de la Copa Amèrica
de vela. ■

Dan Cameron
explica que hem
perdut
l’orientació i no
sabem a quin
ritme hem d’anar


