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un recital anunciat de la pianista Maria
João Pires amb Bartók, Mendelssohn i
Chopin es va passar a un altre que va

compartir amb el violoncel·lista Pavel Gomziakov.
Va tocar en solitari unes danses rítmiques de Ginas-
tera, una meditació senzilla de Scarlatti per tornar a
mare i, finalment, una obra major: la Sonata n. 31
op. 110 de Beethoven. Aquests canvis de programa
són comuns en una pianista que és al cim i que fluc-
tua entre els seus centres d’estudi de les arts a Bel-
gais i Bahia, al Brasil, i un CD supervendes dedicat
a Chopin. No li agrada estar sola a l’escenari i pre-
fereix tocar amb formacions de cambra o orques-
tres. Va fer quedar el violoncel·lista, mentre ella
acabava en solitari el recital. També es pot conside-
rar que el recital es tractava, a l’empara del nom de
Pires, del llançament d’un violoncel·lista discret,
segons el programa nascut a Txaikovski, Rússia.

En la Sonata per a violoncel i piano n. 2, en sol
menor, op. 5 n. 2 de Beethoven, per cert interpreta-
da feia pocs dies a la Sala de Cambra de l’Auditori
pel duo Lluís Claret i Josep Colom, el piano va des-
tacar sobre un violoncel fosc, sense gaire lluïment
malgrat contactar expressivament en determinats
moments amb el piano, cosa que feia pujar imme-
diatament la percepció de qualitat. A la segona part,
amb la Sonata per a violoncel i piano en la menor,
D 821,Arpeggione, de Franz Schubert, en què el
piano té un paper més discret, va millorar el so i el
discurs melòdic del violoncel·lista, sempre molt
ben concertat.

La sessió va canviar de registre quan finalment la
pianista portuguesa va interpretar la ja esmentada
sonata de Beethoven. Aquí va brollar una interpre-
tació quintaessenciada que tenia un fil conductor
que va arrossegar els oients. Un primer nivell que
va subratllar l’anticipació beethoveniana al món
chopinià de l’Adagio ma non troppo del tercer
temps. El final va ser molt ben dissenyat. El violon-
cel·lista es va reincorporar per desgranar la bella
transposició de Pau Casals d’un coral de Bach per a
violoncel i piano. Després, amb la petita part que
correspon a l’acompanyament pianístic merave-
llós, es va entonar un sensible El cant dels ocells,
cortesia al públic que omplia a vessar la sala.

Enguany Ibercamera ha programat cinc concerts
al Palau, amb solistes i orquestres de format hayd-
nià, i set grans simfòniques i previsions de grans
aforaments, a l’Auditori.
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clàssica | pires-gomziakov

Poca Pires
� Programa: obres de Ginastera, Scarlatti,

Beethoven i Schubert per Maria João Pires, piano, i

Pavel Gomziakov, violoncel.

Lloc i dia: XXIV Temporada d’Ibercamera. Sala

Pau Casals de l’Auditori. 12 de febrer.

JORDI MALUQUER

Maria João Pires en un concert a Girona. / E. PICAS

L’acció transcorre en tres
plans diferents: les conne-
xions al gabinet de crisi
(gravat amb actors com
ara Jordi Boixaderas, Car-
les Canut i Cristina Plazas
al Govern Civil de Barce-
lona), el pati de butaques i
els entorns del teatre (que
es podrà seguir també a
través d’un circuït tancat
de televisió) i l’escena.
Teòricament, hi haurà pre-
vist el muntatge de Boris
Godunov de Puixkin cosit
amb algunes cites de polí-
tics com ara Georges W.
Bush, Che Guevara i Nico-
las Sarkozy. La intenció és
crear una acció trepidant
en què l’espectador es tro-
bi al centre de l’acció, tot i
que mai se’l farà intervenir
directament. Per Plana,
l’obra respon a la «volun-
tat catàrtica del teatre de
purgar les pors de la socie-
tat». El terrorisme s’ha eri-
git com l’element que fa
més vulnerables tots els
ciutadans, siguin de països
desenvolupats, o no.

La tria de l’espectacle
que es representa, Boris
Godunov, no és casual. I és
que la peça de Puixkin ex-
plica la lluita d’un farsant
per treure el tsar del poder.
El poble, que li farà costat,
sap que amb el nou gover-
nant tampoc millorarà la
seva situació vital. La llui-
ta pel poder, de fet, també
es produirà entre membres
de l’escamot terrorista.

Evidentment, el punt de
partida del muntatge neix
arran del segrest dels es-
pectadors del teatre Du-
brovka el 2002, a Rússia.
Els txetxens van segrestar
tots els espectadors i

l’atemptat va acabar amb
l’entrada dels agents rus-
sos assassinant tots els ter-
roristes i bona part dels es-
pectadors, afectats per la
inhalació d’un gas veri-
nós, del qual el govern de
Putin mai ha volgut donar
la formulació, «ni quan les
víctimes morien als hospi-
tals sense que els metges
poguessin fer res perquè
no sabien què havien de
combatre», comenta Pla-
na. La Fura dels Baus ha

plantejat un atemptat sen-
se localitzar víctimes ni
tampoc terroristes. El seu
vestuari és impersonal.
Mai se cita el territori en-
vaït per militars d’un altre
país i que els terroristes
demanen que es retirin.

Alex Ollé afirma que la
peça, sense voler ser mora-
lista, és un al·legat a la pau.
tot i així, és conscient que
hi haurà espectadors que
«vegin el que no succeeix i
que se sentin ofesos», diu.

Àlex Ollé i David Plana converteix el públic de «Boris Godunov» en ostatge

La Fura explota el terrorisme
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� Des de fa un parell de
mesos, la Fura dels Baus
assaja al Teatre Municipal
de Rubí. L’acció és trepi-
dant i succeeix tant a la pla-
tea com a l’escenari i, so-
bretot, al foyer i al vestíbul.
La façana té les parets de
vidre, per la qual cosa
molts veïns es deurien ex-
altar en veure personal ar-
mat corrent amb passa-
muntanyes pel teatre muni-
cipal. Tant és així que, fins
a dues vegades s’hi han
atansat els mossos d’Es-
quadra per comprovar qui-
na era l’acció que es realit-
zava al teatre, alertats pels
veïns. I en podria haver-hi
hagut una tercera: un dels
primers dies, un actor es va
equivocar i va sortir per la
porta d’emergència, amb
una metralleta a la mà. Una
senyora de la plaça va sortir
corrent. Els tècnics del tea-
tre reconeixien ahir que els
veïns també s’han espantat
per les bombes que es llan-
cen al vestíbul.

L’estrena serà al nou tea-
tre Molina de Segura. Hi ha
una abonada que està exal-
tada: serà el primer cop que
assistirà a un muntatge de
la Fura (un grup que té
molts seguidors al munici-
pi) i li han dit que, al seu
costat, hi haurà un extra.
Ella ha demanat als respon-
sables del teatre que li dei-
xin un lloc a la cabina dels
tècnics.

� Àlex Ollé, de la Fura dels Baus,
s’endinsa amb el dramaturg David
Plana en la redacció d’un muntatge a
cavall de l’escenari i el pati de buta-

Alex Ollé i David Plana, ahir a Barcelona. / EFE / TONI ALBIR

ques que convertirà l’espectador en
ostatge d’una banda terrorista. An-
goixa en primera persona. La peça,
que s’estrena en castellà el 6 de març
a Molina de Segura (Múrcia) i la set-

mana següent en català a Rubí (Va-
llès Occidental), és una coproducció
de la companyia amb l’empresa Elsi-
nor, el Teatre Nacional de Catalunya
i el Centro Dramático Nacional.

Els Mossos
d’Esquadra
aturen l’assaig
a Rubí, alertats
pels veïns

� L’Associació de Mu-
seòlegs de Catalunya
(AMC) va entregar ahir els
Premis de Museologia,
que en aquesta segona edi-
ció van tenir un reconeixe-
ment extraordinari per a la
Junta de Museus. El guar-
dó honorífic lloa la trajec-
tòria en defensa del patri-
moni cultural català que la
Junta de Museus ha realit-
zat al llarg de cent anys.

Els premis es van lliurar en
un sopar al Museu d’Ar-
queologia de Catalunya,
després de l’assemblea
anual de l’entitat, que va
debatre el projecte del pla
de museus de Catalunya.

Pel que fa als projectes
més destacats del panora-
ma museístic català, l’as-
sociació va premiar dos
equipaments de creació re-
cent: el parc arqueològic
de les Mines de Gavà, per

la recuperació i projecció
d’aquestes restes neolíti-
ques; i el Museu de la Mú-
sica, per la concepció mo-
derna del seu projecte mu-
seològic.

Pel que fa a les trajectò-
ries professionals, l’entitat
ha lliurat també dos pre-
mis. Un per a Josep Maria
Codina i Bagué, a títol
pòstum. Va ser el soci nú-
mero 1 de l’AMC i direc-
tor durant més de 40 anys

del Museu-Arxiu Munici-
pal de Calella que porta el
seu nom. L’altre, per a
Joan Surroca i Sens, que
ha estat director del Museu
del Montgrí i del Baix Ter,
del Museu d’Art de Girona
i del Museu de l’Art de la
Pell de Vic.

Els Premis de Museolo-
gia, bianuals, tenen caràc-
ter honorífic i estan dotats
amb una litografia de Jo-
sep Guinovart.

Premis de Museologia per a les Mines
de Gavà i el Museu de la Música
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