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d’un inquisidor de l’Espa-
nya del segle XVI enfron-
tat a la mateixa presèn-
cia, inesperada i molesta,
de Jesús. Una estampa

de rescatar El gran inqui-
sidor, un poema que apa-
reix en el cinquè llibre
d’Els germans Karamà-
zov del gran novel·lista
rus Fiódor Dostoievski, i
convertir-lo en un monò-
leg per a Josep Minguell.

Segon encert del direc-
tor. Minguell té la presèn-
cia escènica, l’autoritat i
la veu perfecta per vestir-
se amb la sotana vermella

El gran inquisidor
De Fiódor Dostoievski.
Direcció: Moisès Maicas.
Intèrprets: Josep Minguell i
Laia de Mendoza. Traducció:
Nina Avrova i A. Soler Horta.
Espai Escènic Joan Brossa, 12 de març.

Moisès Maicas ha
tingut el bon ol-
facte –guiat pel

rastre deixat per Patrice
Chéreau i Peter Brook–

Crítica teatre

Un text i un actor

JuanCarlosOlivares

digna d’un retrat del
Greco, tot i que el discurs
de rebuig del purpurat
tingui la violència d’un
quadre de Francis Bacon.

Un soliloqui de la ne-
gació que pot ser espiri-
tual –una crisi de fe en
boca d’un príncep de
l’Església– o institucional.
Malgrat que Dostoievski
–un gran moralista, com
Lev Tolstoi– s’inclina més

cap al primer, el conflicte
entre Jesús i la seva Es-
glésia també es pot llegir
com la història d’una
gran traïció. Un muntatge
amb un text de pes i un
actor a la seva altura.
Això hauria d’haver estat
suficient.

Però Moisès Maicas in-
sisteix a vestir la peça
amb guarniments inne-
cessaris. Fa aparèixer el

personatge mut de Jesús
–una presència tan etèria
com insubstancial de
l’actriu Laia de Mendoza–
i rebaixa la intensitat de
la dura reflexió. Amb una
ombra n’hi hauria hagut
prou. Les mateixes que
haurien d’empassar-se la
utilització castellanodoli-
ente. Austeritat perquè
llueixi l’important: text i
actor.

Un muntatge
amb un text
de pes i un actor
a la seva altura

Plácido
Domingo
perfi‘debuta’
ambHändel

Ramon Palomeras
MADRID

Plácido Domingo porta més
de quaranta anys passejant
la seva veu pels recintes
operístics més importants
del planeta. Tot i això, enca-
ra el sorprenen com si fos
un passerell. Certament
quan era jovenet va fer les
primeres passes amb El
Messies. Però serà demà al
Teatro Real de Madrid que
farà un debut com Déu
mana amb un paper de
Händel tot posant-se en la
pell de Bajazet, el personat-
ge principal de Tamerlano,
òpera en tres actes basat en
el llibret de Nicola Hayn.

Fins a l’11 d’abril aques-
ta producció del Maggio
Musicale Fiorentino del
2001 posarà a prova la ca-
pacitat del tenor madri-
leny. No debades, Händel,
que només va escriure dos
papers per a tenor en la
seva producció lírica,
s’haurà d’enfrontar a set
àries i un munt de recita-
tius. Malgrat que ja serà el
seu rol número 127 en la
seva dilatada carrera, Do-
mingo reconeix que s’ha
hagut d’esforçar d’allò més
a causa de “la intensitat
dramàtica” de l’òpera –fet
gens habitual en el Barroc.
I és que les peces de Händel
tenen fama de lleugeres,
com bé apunta el director
musical Paul McCreesh.
Però aquesta és “la seva
peça més fosca”.

Amb tot, el debut de Do-
mingo no és l’única nove-
tat. Sota la batuta de
McCreesh i la direcció escè-
nica de Graham Vick, el Te-
atro Real acull per primera
vegada a l’Estat la versió es-
cènica d’aquesta peça es-
trenada a Londres el 1724.
A banda del tenor madri-
leny, cal esmentar també la
presència de Bruce Ford,
Ann Hallenberg, Patricia
Brandon i Isabel Rey. ■Els set membres de Plouen Catximbes, amb Palomar en primer terme■ PROPAGANDA PEL FET

Lametamorfosi
Els manresans Plouen Catximbes es passen del ‘reggae’ al rock
amb el seu segon disc, ‘Telescopi’, i no descarten noves mutacions

Andreu Gomila
BARCELONA

La música, com tot art, és
evolució, transformació,
però també continuïtat. Plo-
uen Catximbes ho saben i
per això amb el segon disc,
Telescopi (Propaganda pel
Fet), s’han reinventat. Si els
fans esperaven un aprofun-
diment en el reggae que tan
bons resultats els va donar
fa dos anys, que se n’oblidin.
Ara és el torn del rock’n’roll.
“I el tercer disc serà de fla-
menc”, diu, rialler, Albert
Palomar, l’ideòleg de la
banda. Sembla un acudit,
però podria ser. De fet, en
aquest CD hi ha fins i tot un
tema en francès,Péres, cosa
que no vol dir que busquin
fer fortuna al nord dels Piri-
neus. El cantant de la banda
ens ho explica: “Als directes
fem un cançó de Noir Désir i
elbaixista,enJordiPortabe-
lla, que no té ni idea de fran-
cès, va pensar que podria
llançar-s’hi; va començar a
agafar peces de Noir Désir i
així va néixer Péres”.

La qüestió és que aquest
Telescopi que ens acaben de
col·locar els Plouen Catxim-
bes els confirma com una de
les bandes més interessants
del país, ficades de ple en
aquesta escena emergent,
que es mou dins l’indie, el
pop i el rock. Deixar el reg-
gae, no obstant, ha sigut
una decisió arriscada. “Co-
mercialment és un suïcidi:
els que programen, els ajun-
taments, demanen patxan-
ga, reggae, ska, i no volen
sentir a parlar del rock”, diu
Palomar.Ellss’handecantat
pel lloc on se senten més cò-
modes i, gràcies a la veu de
Palomar, molt Sting, i unes

guitarres força treballades,
se n’han sortit. “Havíem d’a-
postar pel continuisme o pel
canvi, i com que no venim
del reggae, no ens ha cos-
tat”,matisa.Amés,esdecla-
ra fan d’aquells solistes o
grups que han fet de la in-
vestigaciómusicalelseuleit-
motiv. Parla de Radiohead o
David Bowie i els contrapo-
sa a Bruce Springsteen, que
“sempre fa el mateix disc”.

Palomar admet que pot-
ser s’han quedat a mig camí
entre “el tripi del primer
disc” i la intenció de tocar de
peus a terra, ja que se’ls ha
colat algun tall construït a
base d’escriptura automàti-
ca(Elsaber).Elsonzetemes
restantsparlend’amor,de la
vida i de molts llocs íntims.

Aquest disc no deixa de
ser un regal si tenim en
compte com va néixer la
banda. Palomar, anys enre-
re, anava de cantautor an-
glès, fins que un bon dia va
enviar-li una maqueta en ca-
talà al periodista Pep Blay.
En una setmana va muntar
una banda per fer un bolo a
Razzmatazz. Així va néixer
el primer disc, tot i que d’a-
quell grup improvisat no-
més sobreviuen ell mateix i
el saxo, Òscar Castellà. I Pa-
lomar creu que Telescopi
serà l’últimqueeditenfísica-
ment. N’hi haurà més. ■

“Comercialment
deixar el
‘reggae’ és un
suïcidi, ja que
els ajuntaments
no volen rock”


