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Soirées de Barcelona núm. 2, de
Robert Gerhard, i El carrer, el
guitarrista i el vell cavall, Música
callada núm. 10 i Pour pénétrer les
âmes, les tres de Frederic Mom-
pou. El que uneix totes aques-
tes composicions, explica Al-
bertí, és que expressen
“sentiments silenciats” per un
esdeveniment tan lamentable
com la Guerra Civil, i consti-
tueixen “una música callada”,
tal com explicita un dels temes
de Mompou.

Juan Diego es mostra molt
satisfet amb la seva participa-
ció en un espectacle que en-
carna “l’esperit dels que no hi
són, i que mostra la resistència

Juan Diego encarna l’essència
d’‘El pianista’ de Montalbán

No és un monòleg ni tampoc
una lectura. Xavier Albertí s’a-
fanya a explicar que l’especta-
cle que ha dirigit sobre la no-
vel·la de Manuel Vázquez
Montalbán El pianista és la tras-
lació a l’escenari de les essèn-
cies de l’obra, de la seva músi-
ca i de les evocacions líriques
que se’n desprenen. Juan
Diego dóna vida al personatge
de narrador i Jordi Masó és
l’encarre gat d’interpretar al
piano els temes musicals que
acompanyen i evoquen els con-
tinguts de la història.

El pianista explica la trobada
de dos músics al llarg dels
anys, des de just abans de la
Guerra Civil fins a finals dels
anys 80. Els dos músics són
Lluís Doria, un triomfador que
ha desenvolupat la seva exito-
sa carrera ben arropat pel
règim oficial de l’Estat, i Albert
Rossell, un pianista a qui la
guerra va escapçar una carre-
ra prometedora.

L’espectacle, que es podrà
veure els dies 22 i 23 de juliol
al Mercat de les Flors de Bar-
celona i el 5 d’agost al festival
Castell de Peralada, és un en-
càrrec de Barcelona Ad Libi-
tum, una empresa vinculada a
l’empresa literària de l’agent

Carme Balcells que engega el
cicle Música i Llibres. L’espec-
tacle combina el text de Ma-
nuel Vázquez Montalbán, en la
veu de Juan Diego, amb la mú-
sica, part essencial de la no-
vel·la. Lluïsa Cunillé és la res-
ponsable de la dramatúrgia
del muntatge, això és: de les
300 pàgines de la novel·la n’ha
extret uns 45 minuts de text.
Albertí té clar quin és l’esperit
de la novel·la de Vázquez Mon-
talbán: “Parla del compromís
de l’artista amb el seu temps”.

Xavier Albertí i Jordi Masó
expliquen que la seva intenció
no era que la música de l’es-
pectacle fos una simple il·lus-

tració del text, sinó, donat que
la novel·la és plena de música,
aconseguir que els temes mu-
sicals actuessin com a evoca-
dors dels sentiments dels per-
sonatges i les essències de la
història. “Volíem integrar les
dimensions narratives de la
música i la paraula, de mane-
ra que es relacionen i s’evo-
quen mútuament”, explica el
director.

El repertori de l’espectacle
està format per temes de mú-
sics catalans: Preludis a l’amic ab-
sent, de Ricard Lamote de Grig-
non; Tocs de festa, de Josep
Maria Ruera; Polka de l’equili-
brista, de Manuel Blancafort;

Xavier Albertí dirigeix un muntatge que combina el text de la novel·la, adaptat per Lluïsa Cunillé, amb la música
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‘El pianista’
és una de
les novel·les
més

reconegudes de
Manuel Vázquez
Montalbán. Fa uns
anys ja va ser
traslladada al
cinema i ara arriba
al teatre.

Fer versions és una professió de risc. I agafar prestat
un pom de “clàssics de l’electricitat” per transves-
tir-los a capritx, es converteix en una missió només
apta per a kamikazes de la música del calibre dels
germans Auserón. És impossible tocar, posem per
cas, l’Imagine de John Lennon, sense posar immedi-

atament en conflicte tots aquells que l’es-
colten per la senzilla raó que la compara-
ció es fa tan odiosa com inevitable. San-
tiago i Luis Auserón han tirat pel dret,
malgrat les dificultats que comporta ficar-
se en aquests embolics, i el resultat és una
proposta irregular on conviuen cançons
que els han quedat prou atractives, amb
d’altres que et deixen glaçat i encarcarat
com un iglú.

Tampoc és que Santiago i Luis Auserón
hagin triat cançons fàcils per versionar. La
dificultat per adaptar Ballad of a Thin Man
(Balada para un tipo f laco), de Bob Dylan, o
Redemption song (Canción del hombre libre), de
Bob Marley, és de grau superior i, tot i així,

se’n surten amb dignitat al costat de temes com By
this River (Almas de río), de Brian Eno, terriblement
complex, o el Sunday Morning de la Velvet Un-
derground , d’una senzillesa enrevessada.

Sonen millor com més ballables són, malgrat
l’excés de solos de guitarra amb què insisteixen con-

tínuament per donar una mica de consistència i
allargar cançons que en molts casos no superen els
tres minuts. És el cas d’I put a Spell on You (Por un hechi-
zo), de Screamin’ Jay Hawkins, una de les peces on
vam poder escoltar la poderosa veu de Sheilah Cuffy,
una cantant britànica de procedència caribenya es-
tablerta des de fa anys a Madrid. Entre la resta de
temes, cal destacar especialment Soul love (Amor os-
curo), de David Bowie; Heart of gold (Corazón de oro), de
Neil Young, i I Heard it Through the Grapevine, traduï-
da com Las malas lenguas, que els germans aragone-
sos han escollit com a títol d’aquesta iniciativa que
acabarà perpetuada en format disc.

Beatles, Stones, Kinks, Iggy Pop, Elvis Presley...,
van aparèixer en un espectacle que va acabar amb
la invasió de l’escenari per un públic que ballava
en memòria de James Brown i Chuck Berry. Com
a punt final, un anecdòtic recordatori de tres temes
de Radio Futura, entre ells Escuela de calor i un Ima-
gine que l’experiència d’escoltar-la en mil i una ver-
sions, ens diu que només sona bé en mans de l’enyo-
rat Lennon.

ROCK
Santiago i Luis Auserón

Santiago Auserón (veu i guitarra), Luis Auserón (baix), Vi-
cente Climent (bateria), Javier Mora (teclats), Norberto
Rodríguez i Diego García (guitarres) i Sheilah Cuffy (veu).

Festival Grec. Barcelona, Teatre Grec, 18 de juliol.

de la cultura enfront la barbà-
rie”. Diego explica també que
feia molt temps que necessita-
va interpretar un text de Váz-
quez Montalbán: “Un especta-
cle com El pianista deixa al
descobert la persona que apos-
ta per la veritat de les coses i
també la que només es dedica
a jugar a ser el que li interes-
sa”, concreta el protagonista.

Borja Sitjà, director del Grec,
explica que amb El pianista serà
l’última vegada que se senti
parlar al Mercat de les Flors,
amb clara al·lusió al fet que a
partir del setembre l’espai mu-
nicipal acollirà només espec-
tacles de dansa.

Jordi Masó, Juan Diego i Xavier Albertí, el trio responsable d’‘El pianista’
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