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La manera més fàcil de trobar un habitatge

T‘agradaria

una casa de

poble?
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La posada en escena d’a-
quest programa doble és
coherent amb l’anterior
producció del 1996. L’ex-
emple de Manuel de Falla
a l’Estat espanyol es re-
produeix en altres països
com ara Txecoslovàquia i
Hongria. Tant Janácek
com Bartók van musicar
partint dels referents tradi-
cionals i amb un llibret
amb el seu llenguatge ori-
ginal; era la seva resposta a
la potència musical cen-
treeuropea, comenta Josep
Pons. Pel director musical,
la dècada del 1910 al 1920
és una de les més creati-
ves: la Primera Guerra
Mundial trencarà amb la
creació lliure dels compo-
sitors. Pont considera, per
exemple, que el llibret de
Janácek té «una moderni-
tat absoluta» amb una gran
originalitat temàtica.

Diari d’un desaparegut
és un recull de 22 cançons
que explica com el pagès
Yanik s’enamora d’una gi-
tana que aconsegueix cap-
tivar-lo fins al punt que
perd el cap per ella i aban-
dona tradició, família i ter-
res. Pel que fa a El castell
de Barbablava, parla d’u-
na noia, Judith, que s’ena-
mora d’un ser misteriós, el
duc Barbablava. Ella pro-
varà de descobrir què
s’amaga en l’interior d’a-
quest ésser que l’enamora.
Àlex Ollé i Carlus Padris-
sa justifiquen unir els dos
títols comentant que en to-
tes dues peces es constata
«l’atracció pel descone-
gut».

Els directors de La Fura
dels Baus compten amb
l’artista Jaume Plensa per
idear «una posada en esce-
na continguda». Tant és ai-
xí que el Diari d’un des-
aparegut s’ambienta en un
simple forat, d’on la gitana
desarrela el camperol, i no
hi ha cartró pedra per mos-
trar El castell de Barba-
blava: és el mateix Liceu.
En comptes de set portes,
Judith descobreix els mis-
teris gràcies a un insinuant
joc de llums i d’imatges
desenfocades.

Llengua musical
La pulsió rítmica de l’òpe-
ra ve de la mateixa llengua
original. Tant és així que

Pont indica que, en l’obra
de Bartók, «la rítmica no
està escrita, només les cor-
xeres». La rima es pro-
dueix a partir de la sonori-
tat de la llengua, fins al
punt que han de modificar
puntualment la partitura
perquè s’adigui a la rítmi-
ca lingüística. La llengua
és una de les grans dificul-
tats del text perquè els in-
tèrprets no dominen
aquest idioma. Per les ses-
sions del Liceu, s’ha fet
una labor d’assessorament
lingüístic per ser fidels a la
sonoritat de l’hongarès,
comenta Joan Matabosch,
director del Liceu.

El Liceu presenta per
primer cop en versió escè-

nica Diari d’un desapare-
gut. Pel que fa a El castell
de Barbablava, només
s’ha pogut veure una ver-
sió escenificada a càrrec
de l’Òpera Nacional de
Budapest a mitjan anys
cinquanta. Avui aquesta
peça es considera «una de
les grans òperes del segle
XX», afirmava Mata-
bosch. La Fura dels Baus i
Josep Pons participaran
pròximament en altres
produccions del Gran Tea-
tre del Liceu. Ho assegura
Joan Matabosch, sense vo-
ler avançar res més. Pa-
drissa produeix a València
la Tetralogia wagneriana.
Matabosch descarta que
aquesta es vegi al Liceu.

El Liceu defensa una lectura
«continguda» de Janácek i Bartók

Pons, La Fura dels Baus i Plensa signen un cartell doble amb música nacionalista

Un instant de l’assaig de Diari d’un desaparegut, de Janácek, ahir al Liceu./ QUIM PUIG

� El Gran Teatre del Liceu copro-
dueix amb l’Òpera Nacional de París
un programa doble de música nacio-
nalista inusual: Diari d’un desapare-

JORDI BORDES / Barcelona gut, de Leos Janácek, i El castell de
Barbablava, de Béla Bartók. La po-
sada en escena correspon al mateix
equip que el 1996 va presentar L’At-
làntida, de Jacint Verdaguer, musi-

cat per Manuel de Falla: el director
musical Josep Pons, l’escultor Jau-
me Plensa i els creadors de La Fura
dels Baus Alex Ollé i Carlus Padrissa.
La lectura és «continguda» i onírica.

� El Mercat de les Flors,
fidel a la seva política de
recuperar coreògrafs cata-
lans disgregats pels teatres
europeus, ha confeccionat
un programa doble aquest
cap de setmana amb crea-
cions de Salva Sanchis.
Aquest manresà, que fa
deu anys que treballa pro-
fessionalment a Brussel-
les com a creador de la for-
mació belga Rosas, va aca-

bar la carrera d’interpreta-
ció. Aquestes peces són
les primeres que presenta a
Barcelona.

Sanchis va formar part
de la primera promoció de
Parts, l’escola fundada per
Anne Teresa de Keers-
maeker. El 2003 es retroba
amb Keersmaeker, coreo-
grafiant conjuntament di-
ferents peces per a Rosas, i
fins i tot un solo per a ella.
Ara vol crear companyia

pròpia a Brussel·les l’any
vinent, i espera incremen-
tar la relació amb el públic
català.

Still live i Double trio
són dues propostes que
responen a l’esperit de la
música que ballen. Ahir i
avui es representa al Mer-
cat de les Flors Still live,
un treball «amb molt de si-
lenci i que juga amb un
moviment reduït: fem un
zoom in», argumenta. És la

fórmula per ballar la parti-
tura de Helmut Lachmann,
precursor de la música
concreta instrumental. Pel
que fa a Double trio (dis-
sabte i diumenge) la peça
respon a un moviment ex-
pansiu. És el resultat de la
col·laboració amb un trio
de jazz, que interpreta la
música en directe. Tres ba-
llarins i tres músics impro-
visen i varien el repertori a
cada representació.

El ballarí Salva Sanchis, coreògraf del
grup belga Rosas, debuta a Barcelona

J.B./ Barcelona

rriba a la cartellera Un roure del britànic
Tim Crouch, un text ple de sorpresa, un joc
que en la seva concepció barreja risc en la

construcció de la dramatúrgia i reflexió profunda
en el fons, però que com a resultat demostra que es
tracta d’un enganyabadocs, en què acaba seduint i
triomfant més la forma que el contingut, en alguns
moments embarbussat i difícil de seguir per a l’es-
pectador. Per tant, depèn molt de les mans on vagi a
parar aquesta peça per tal de gaudir d’una bona ex-
periència teatral o arrencar a córrer en cinc minuts.

Roser Batalla, traducció i direcció, ha triat de
manera intel·ligent i molt encertada un animal es-
cènic tan versàtil com Jordi Martínez, el mestre de
cerimònies i protagonista que fa passar el temps
com una exhalació. A cada funció, a més, Martínez
té un intèrpret convidat. Un incaut que no sap res de
res –ni ha llegit el text ni coneix la història en què ha
de participar– igual que el públic que hi assisteix
entre curiós i divertit. Prou motivació per deixar-se
caure al Capitol.

Si qualsevol representació teatral té allò que la fa
irrepetible, en aquest cas aquest aspecte creix expo-
nencialment perquè en aquesta aventura hi partici-
paran més d’una vintena d’actors i actrius, uns de
més grans, altres de més joves: un ventall força re-
presentatiu de l’escena catalana, segons el llistat
del programa de mà. Un altre al·licient per aquells
seguidors o seguidores d’un intèrpret concret, que
el veuran com es llança al buit, només amb la pro-
fessionalitat i la confiança en Martínez com a
amortidors. El primer d’obrir el foc i deixar-se se-
duir ha estat Ferran Rañé, que va demostrar clara-
ment la seva experiència, complicitat i lliurament
absolut en tot moment.

Explicar el contingut de la història seria franca-
ment trair l’esperit d’aquesta peça, per la qual co-
sa s’imposa el silenci absolut. Només una pista:
Martínez realment és l’hipnotitzador ideal, amb
una interpretació en què fa aparèixer els millors
dots de l’actor que es posa el públic a la butxaca
fent-lo participar des del primer minut; de l’actor
que ha assumit perfectament el seu personatge i,
alhora, el de l’actor director que guia amb una ge-
nerositat absoluta el convidat del dia. En el cas
concret de l’estrena, el públic present fins i tot va
poder oblidar en els moments més intensos de la
funció el fet que, en definitiva, Ferran Rañé passa-
va per allí i sabia tant del que es coïa a l’escena
com els asseguts a la platea.

A

teatre | «un roure»

Absolutament
irrepetible

� Títol: Un roure

Autor: Tim Crouch

Direcció: Roser Batalla

Intèrprets: Jordi Martínez (amb Ferran Rañé)

Dia i lloc:  24 d’octubre al Club Capitol. Barcelona
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