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Ompli les caselles buides del següent requadro de 9x9 quadrats, amb xifres
de l’1 al 9. No s’ha de repetir cap número en una mateixa fila –horitzontal o
vertical– ni subquadrícula de 3x3. El temps mitjà de resolució pot oscil.lar
entre els 10 i els 30 minuts, però si triga més, no es desanimi.
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Weigle, nou
director musical
de l’Òpera
de Frankfurt

c

EL TITULAR DEL LICEU
S’INCORPORARÀ LA
TEMPORADA 2008-2009

EL PERIÓDICO
BARCELONA

MÚSICA I PERSONATGE

El director musical del
Gran Teatre del Liceu,

Sebastian Weigle (Berlín, 1961),
ha estat nomenat director musi-
cal de l’Òpera de Frankfurt a par-
tir de la temporada 2008-2009.

El músic va iniciar la seva vin-
culació amb el teatre líric de la
Rambla l’any 2004 amb un con-
tracte per tres anys que finalitza-
va la temporada 2006-2007, però
el Liceu va anunciar ahir que ha
prorrogat dos anys més la relació
amb el director.

La temporada 2007-2008, Wei-
gle es dedicarà en exclusiva al Li-
ceu i la següent, la 2008-2009, els
dos teatres compartiran el direc-
tor musical, que compaginarà
així la feina entre els teatres de
Barcelona i Frankfurt.

Joan Matabosch, director artís-
tic del Liceu, va expressar ahir la
seva satisfacció per la contracta-

ció de Weigle com a futur respon-
sable dels destins musicals de l’Ò-
pera de Frankfurt. Aquest nome-
nament, va dir, dóna «prestigi» al
teatre català perquè demostra
l’encert de l’aposta que es va fer
al seu dia a l’elegir-lo per dirigir
la formació barcelonina. I és, a
més a més, «positiu i enriquidor»
per a les dues entitats, ja que s’o-
bre un període de cooperació en-
tre els dos teatres.

Weigle va debutar com a direc-
tor musical del Liceu el setembre
del 2004 amb la simfonia La
cançó de la terra, de Mahler. En la
seva carrera ha dirigit les princi-
pals orquestres alemanyes i inter-
nacionals. L’any 2007 debutarà al
festival de Bayreuth amb la nova
producció d’Els mestres cantors de
Nuremberg, de Wagner. El músic
ha expressat la seva voluntat de
mantenir en el futur la col.labo-
ració amb el Liceu.<

Cantant amb els robots
La soprano Claudia
Schneider i cinc
màquines estrenen
una singular versió
d’‘Orlando furioso’

Reportatge

c

MARTA CERVERA
BARCELONA

Les màquines han anat
acaparant feines que abans

portaven a terme els éssers humans.
L’evolució en aquest terreny arriba
fins a la música de cambra amb Or-
lando furioso, una de les propostes
més innovadores de la desena edició
del Festival d’Òpera de Butxaca que
demà finalitza amb l’estrena d’a-
questa curiosa producció sobre l’es-
cenari del Mercat de les Flors. En ella
un quartet de corda i un tambor,
que toquen per si sols mitjançant
un programa d’ordinador, acompa-
nyen la soprano (i arquitecta) Clau-
dia Schneider.

Roland Olbeter, col.laborador de
Marcel.lí Antúnez i La Fura dels
Baus, és el cervell d’aquests instru-

ments robot. «Barregem protocols
informàtics industrials amb proto-
cols multimèdia que s’utilitzen en el
món de l’espectacle, i això no s’ha-
via fet fins ara», explica Olbeter,
d’origen alemany i establert a Cata-
lunya.

Els instruments de corda –dos vio-
lins, una viola i un violoncel– tenen
una aparença més estranya que la
del tambor. Es componen de diver-
ses peces: un peu metàl.lic, en forma
de diapasó, i un tub sonor. A l’inte-
rior hi ha un mecanisme que con-
trola els pistons que premen els res-
sorts necessaris perquè sorgeixi la
música. Un E-Bow –sistema electro-
magnètic– fa sonar les cordes. «So-
nen com vulguis: com una guitarra
elèctrica o com un violí». A l’exte-
rior, fora de la vista del públic, un
ordinador es connecta a l’instru-
ment i li dóna ordres precises per
posar en solfa la partitura que l’ale-
many Michael Gross –va treballar
amb Frank Zappa, entre altres– ha
creat per a aquest muntatge amb la
col.laboració del músic i discjòquei
britànic Cristian Vogel.

«L’ordinador no sent la cantant.

Dispara la música i la soprano s’hi
ha d’ajustar, i no al revés, com pas-
sa en un concert amb instruments
tradicionals, en què els músics te-
nen flexibilitat i s’adapten a la veu»,
va reconèixer Olbeter. «Amb els ulls
tancats un percep que es tracta de
música electroacústica perquè se
sent el soroll del pistó quan afina
una nota». Tot i tenir les seves limi-
tacions, els instruments robot tam-
bé aconsegueixen coses impossibles

de portar a terme per un executant
de carn i ossos com per exemple
«sostenir una nota com si l’arc fos
d’un quilòmetre de llarg o imprimir
una rapidesa impossible d’igualar».

Però admet que on no poden su-
perar l’ésser humà és en el terreny
de les dinàmiques. «No podem mati-
sar, com fa un músic, la pressió so-
bre les cordes. Els efectes no po-

den dissimular aquesta pèrdua
d’espontaneïtat».

Olbeter ha dotat els robots de l’úl-
tima tecnologia «perquè es moguin
com a blat entre el vent seguint la
música», va explicar. Gràcies a Sie-
mens ha perfilat el moviment sobre
l’eix vertical i horitzontal dels ro-
bots «amb un sistema utilitzat en
l’Airbus 380».

Orlando furioso s’inspira en un
conte fantàstic renaixentista escrit
per Ludovico Ariosto. El protagonis-
ta del títol és un home que embo-
geix per amor i es converteix en una
fera sanguinària. El seu amic Astol-
fo –interpretat per Claudia Schnei-
der, la narradora– viatjarà a la Lluna
per trobar el seny que Orlando ne-
cessita. «La música sona barroca
menys quan pujo a la Lluna, amb
una cançó pop genial, i al tornar,
amb un rap», explica Schneider, que
prepara la tornada al Liceu amb
Wozzeck, d’Alan Berg.

Ella està encantada amb l’experi-
ment: «Al principi tot em semblava
molt tecnològic, però les màquines
han anat guanyant en moviment i
cobrant vida».<

Tecnologia
ELS GINYS ES MOUEN
AMB UN SISTEMA
QUE UTILITZA
L’AIRBUS 380

33 Claudia Schneider, amb els instruments robotitzats durant una representació d’Orlando furioso a Cerdanyola, fa setmanes.
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