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JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

33 Conte, al Palau de la Música.

Paolo Conte té
poders hipnòtics
El músic va conquistar el Palau amb la seva
recreació d’un món propi i evocador, irònic i exòtic

Una declaració de divorci en què,
entre fórmules legals, es distingeix,
amb ironia, l’estil de llenguatge de
l’exparella: Parole d’amore scritte a
macchina, narrada i enriolada per
Paolo Conte al piano. «Memorable...
La nostra història en quatre pàgi-
nes». És només un dels moments en
què el músic d’Asti va atrapar el Pa-
lau. Quatre gestos al seu lloc, en
diàleg amb un univers frondós: re-
ferències a mons llunyans, jazz ex-
temporani, serps melòdiques i el
punt burlesc, de trompeteta i presti-

digitació. Prendre’s a un mateix no
gaire seriosament només és a l’abast
dels creadors més seriosos.

La nit va començar sense còctel
de benvinguda, entrant en matèria
amb un Sparring partner acomodat
en un d’aquests fluxos melòdics con-
tenians que, com en un joc, van de
mà en mà a través d’acordió, clari-
nets, guitarra... Come-di hi va portar
el frenesí del vell jazz, La casa cinese
hi va implantar una calma màgica,
i Sotto le stelle del jazz va acabar de
desarmar l’auditori. Després, re-
ferències a la milonga, a «Atahualpa
o cualquier otro dios»; la remota Boo-

gie; un Genova per noi reduït a veu i
piano. La festa de Via con me («xips,
xips!») i un Molto lontano amb l’artis-
ta dempeus i, el piano, assaltat a
quatre mans.

La segona part va oferir, com la

primera, tres novetats respecte al re-
cital del Teatre Grec el 2005: la seve-
ritat de Sonno elefant; un Il regno del
tango en equilibri amb el bandoneó;
i el nou assalt rítmic de Jimmy, ba-
llando. La veu de Conte, narrativa
més que cap altra cosa; melodies
que capturaven com pèndols
hipnòtics, i una secció de vent a
punt per obrir en canal qualsevol
partitura: al tour de force de Diavolo
rosso (fem un homenatge a l’esforçat
guitarrista) va entrar en acció com
un setè de cavalleria en atur i re-
col.locat en una carpa de circ.
Aquest és el refinat gust de disbarat
que banya, de vegades, els límits
geogràfics de Paolo Conte.

Max va marcar, com al Grec, un
cim amb aquesta espiral raveliana
que creix, muta i torna al lloc de
partida deixant un fil de seda suspès
a l’aire. I Eden, amb la seva cadència
de blues, va baixar el teló amb l’ar-
tista buscant el paradís. Només dos
bisos: La vecchia giacca nuova i un re-
prise de Via con me. Quan tot ha estat
dit, la resta és superflu.H
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Un lúcid viatge
al món dels
perdedors

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
GIRONA

Christoph Marthaler porta
la seva imponent incursió
en el món de Maeterlinck

El Temporada Alta
de Girona acull
el muntatge amb
divisió d’opinions

Teatre de molts quirats. El viatge
de Christoph Marthaler al món
interior de Maurice Maeterlinck,
Nobel de literatura el 1911, va
trencar els esquemes dels especta-
dors del Teatre Municipal de Gi-
rona. Per alguns, entre ells el di-
rector Xavier Albertí, aquest és
un dels millors espectacles dels
últims anys; per altres, el muntat-
ge exigeix un excessiu plus de
concentració que fa difícil la im-
mersió en l’esperit simbolista i
surrealista d’una creació compos-
ta per textos de 10 obres del poe-
ta, dramaturg i assagista belga
que es barregen, en perfecta har-
monia, amb una dotzena de pe-
ces musicals, entre altres autors,
de Debussy, Satie, Bizet, Mozart i
Purcell.

L’escenari naturalista d’un ta-
ller tèxtil del 1900, dissenyat per
la companya d’aventures artísti-
ques del director suís, Anne Vie-
brock, recrea aquesta història de
personatges condemnats per un
destí fatal, perdedors en suma,

tan en línia amb les criatures tea-
trals de Maeterlinck. Quatre obre-
res treballen fins a l’esgotament,
en presència d’uns caps que ron-
den, exigeixen i es queixen
–quan la son venç les teixido-
res–, que estan atacades per una
estranya malaltia.

Sonen les notes d’un pianista
que interpreta lentament Pelléas
et Mélisande, de Debussy, o La mis-
sa dels pobres, de Satie, mentre el
so de les màquines de cosir no
s’atura. L’havanera de Carmen
apareix per marcar el ritme de la
feina. Les veus dels nou intèrprets
brillen individualment i en les
peces corals, especialment la de
Rosemary Hardy, que a la vegada
és responsable de la direcció mu-
sical. Una selecció brillant d’un
director amb sòlida formació mu-
sical i actors complets que domi-
nen igual tots e ls recursos
escènics.

Marthaler posa l’accent, amb
un ritme deliberadament lent, en
els missatges clau de l’obra. A les
sotmeses dones obreres única-
ment els queden els somnis
d’una vida millor. Humor i me-
lancolia, soledat i frustració, poe-
sia i lucidesa crítica. I un escenari
idoni per reflectir el món distant
de dues classes divergents. Un im-
pactant muntatge que no deixa
indiferent a ningú. Ni tal sols
aquells que no acaben d’entrar
en la proposta.H

«Com La Fura,
m’agrada
transgredir»

MESTRE AMB FONAMENT 3 50 ANYS 3 VA ESTUDIAR A L’ESCOLANIA
DE MONTSERRAT 3 TITULAR DE L’ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA

GUILLERMO MOLINER

MARTA CERVERA
BARCELONA

Josep Pons Director RTORNA AL LICEUEl mestre català torna a
agafar la batuta a BCN
per estrenar ‘El castell
de Barbablava’, un dels
muntatges més esperats

«‘DQ’ no té res a veure
amb ‘El castell de
Barbablava’, aquella
era una nova obra i
aquesta és un clàssic»

El Liceu estrena demà un dels espec-
tacles més originals de la tempora-
da, un díptic format per El castell de
Barbablava, de l’hongarès Béla
Bartók, i Diari d’un desaparegut, del
txec Leos Janácek, amb direcció
escènica de La Fura dels Baus i esce-
nografia de l’escultor Jaume Plensa.
Josep Pons, amb qui van debutar en
la música culta fa 11 anys amb
Atlántida, de Falla, explica les claus
d’aquesta coproducció entre el Gran
Teatre del Liceu i l’Òpera Nacional
de París que va despertar l’elogi
unànime de la crítica i del públic al
país veí.

–¿Com ha estat el seu retrobament
amb La Fura?
–Magnífic. Tant ells com Jaume Plen-
sa són gent molt creativa. Em sento
molt a gust amb ells. Pertanyem a la
mateixa generació i connectem, hi
ha molts punts de coincidència en-
tre nosaltres. Carles Padrissa, que és
de Moià, i jo, que vinc de Puig-reig,
gairebé no necessitem parlar per en-
tendre’ns.

–¿Tenen una filosofia semblant?
–Comparteixo la seva visió del tre-
ball, una visió avantguardista. Tant
ells com jo tenim ganes de transgre-
dir i trencar motllos i anar a més
respectant la música al màxim. No
oblidi que jo vaig treballar al Lliure
quan tenia orquestra. Treballar amb
gent de teatre em va.

–¿Serà més ben rebut aquest es-
pectacle que DQ?
–És que no tenen res a veure. Aque-
lla era una obra nova i El castell de
Barbablava és un clàssic. A París va
obtenir un èxit rotund. La posada en
escena és molt suggerent i sòbria.
Un treball rodó.

–L’obra uneix la peça de Janácek a
la de Bartók ¿Qui hi surt guanyant?

–El màxim beneficiat és l’espectacle.
No hem de pensar en dues obres
sinó en un tot unitari. Per no haver-
hi, no hi ha ni descans, totes dues
s’encadenen al llarg d’una mica més
d’una hora i mitja. Funciona a la
perfecció perquè El diari d’un desapa-
regut i El castell de Barbablava són
com dues cares d’una moneda.

–¿En quin sentit?
–La primera és una obra de cambra,
íntima, que parla del triomf de l’ins-
tint. La segona, una obra simfònica
més expansiva, mostra el seu poder
de destrucció.

–¿Quina ha estat la dificultat més
gran en el terreny musical?
–Mantenir l’intimisme, crear aquell
so de cambra amb una gran orques-
tra no és gens senzill.

–¿Com ha estat el treball amb els
cantants?
–Les dues obres són en l’idioma ori-
ginal, hongarès i txec, i s’ha d’estar
molt atent a la seva musicalitat per-
què les notes han de rimar seguint
el text. En aquest sentit ha estat un
treball molt artesanal. No hem
d’oblidar que aquestes obres perta-
nyen al corrent nacionalista de prin-
cipis del segle XX, un període molt
creatiu. Els compositors recorren a
les seves arrels, la música popular i
la llengua del seu país. La musicali-
tat de l’idioma és clau.

–¿Quantes produccions operísti-
ques dirigeix per temporada?
–Ara com ara, no vull comprome-
tre’m a fer-ne més d’una. Tinc molta
feina a l’Orquesta Nacional i l’òpera
exigeix temps. No vull allunyar-me
tant de la meva família. Per sort,
amb el Liceu la tinc a prop.H




