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L’OBC reuneix avui i demà 400 músics
en els «Gurre-Lieder» de Schönberg
� Barcelona. L’Orquestra Simfònica de Barcelona i
Nacional de Catalunya, sota la direcció d’Eiji Oue,
interpreta avui i demà per primer cop els Gurre-
Lieder de Schönberg a l’Auditori. El concert, pa-
trocinat per la Fundació Caixa Catalunya, omplirà
l’escenari amb 400 músics. Acompanyaran l’or-
questra l’Orfeó Català, el Cor Lieder Càmera, el
Cor Madrigal i la Coral Polifònica de Puig-reig, i
actuaran com a solistes Melanie Diener (soprano),
Jane Irwin (mezzosoprano), John Mac Master i
Thomas Randle (tenors) i David Wilson-Johnson
(baríton). L’última vegada que es va interpretar a
Barcelona aquesta obra va ser el 15 i el 16 de juny
del 1992, al Gran Teatre del Liceu, amb el cor i l’or-
questra del Liceu, l’Orquestra Filharmònica
d’Hamburg i el Cor de l’Òpera d’Hamburg, dirigit
per Gerd Albrecht. / EL PUNT

Manuel Borja-Villel s’incorporarà al
Reina Sofía d’aquí a dues setmanes
� Barcelona. El ministre de Cultura, César Antonio
Molina, presentarà el 30 de gener davant el patronat
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía el
nou director de l’equipament, Manuel Borja-Villel,
que està previst que s’incorporarà al càrrec una set-
mana abans. Després, es farà un acte de presentació
al món de l’art i la cultura. Així ho recollia ahir un
comunicat del ministeri. Tres dies després de fer-se
públic que Borja-Villel havia guanyat el concurs
internacional per escollir el director del Reina So-
fía, el conseller de Cultura, Joan Manuel Tresser-
ras, va assegurar que havia pactat amb ell que la se-
va marxa del Museu d’Art Contemporani de Barce-
lona (Macba) es retardaria fins al març. El 24 de ge-
ner, el Macba inaugurarà una exposició d’Asier
Mendizabal i és possible que Borja-Villel ja no si-
gui director del museu barceloní. / AGÈNCIES

� Cuttlas té vint anys i en-
cara no havia anat mai al
teatre. És un vaquer expe-
rimentat en les rotatives
(avui se’l pot trobar cada
dos dies a 20 minutos i la
seva major singladura va
ser en les pàgines d’El
País fa anys, després que
el salt a la fama el fes a la
revista Makoki). Un pisto-
ler consumat que ha mort
dos cops i ha ressuscitat
dues vegades més. Un
viatger surrealista que,
després de triomfar en una
sèrie televisiva, trasllada
el seu traç a l’espai. Ho fa
després que la seva xicota,
Mabel, s’hagi enfadat amb
ell. Es penja a la lluna, fins
que passa l’autobús de la
línia 37, que el torna a ca-
sa. Increïble, màgic, sur-
realista. Desbordant.

Sergi Pons ha estat l’im-
pulsor del muntatge Cutt-
las, anatomia d’un pisto-
ler, que s’estrena aquest
vespre, al Teatre Alegria,
amb el suport del Centre
d’Arts Escèniques de Ter-
rassa (CAET). Per ara, no

hi ha cap gira programada
tot i que sí que esperen en-
trar en festivals de teatre
d’objectes, gràcies a la tra-
jectòria de Produccions
Essencials, el segell des
del qual Pons presenta
aquest muntatge. També
hi ha assegurada presenta-
ció al febrer, a Madrid.

El traç senzill, esque-
màtic, de l’il·lustrador
Calpurnio s’ha convertit
en una mena de senyor
Cordills, que una genera-
ció recorda de les descon-
nexions catalanes de TVE
els dissabtes al matí. De
fet, l’acció juga amb diver-
ses disciplines escèniques:
des de les ombres xineses,
fins a la llum negra. La
música també hi té un pes
específic: no podia ser
d’altra manera quan Cutt-
las és un atípic dj (seguint
l’afició del seu pare artís-
tic, Calpurnio). Per al
muntatge, Josep Maria
Baldomà, Baldo, ha com-
post música original que
parteix de les tonades de
l’espagueti-western i que
viatgen fins a la música

electrònica.
Sergi Pons defensa la

varietat dels recursos per
retratar «la polifacètica
manera de ser d’en Cutt-
las». Cada tècnica serveix
per a un passatge. S’arren-
ca amb ombres xineses,
que remeten al cinema mut
i als western més genuïns.
Posteriorment, es presen-

ten els personatges amb
una videoprojecció. Cutt-
las, després de fer una pro-
vatura de veus, apareix en
tres dimensions i amb una
veu pròpia. Un recurs im-
prescindible per a l’escena
però que té el risc de limi-
tar un so que, fins ara, el
lector fidel posava ell ma-
teix. Un cop reconegut ell
mateix com a ésser depen-
dent d’un manipulador,
cavalcarà amb el públic
fins a l’horitzó.

Juan Bala i bolets

A escena hi ha jocs de car-
tes que es projectaran, ju-
gant l’efecte del primer
pla. També apareixerà
l’enterrador i l’amic d’en
Cuttlas, Juan Bala. Aquest
col·lega el convidarà a una
truita de bolets. Resultarà
que són al·lucinògens (Els
Joglars ja van provar-ne
d’aquesta espècie a El re-
tablo de las maravillas).
Cuttlas farà un viatge es-
pacial i coneixerà planetes
on trobarà Bush i Naomi
Campbell, que l’intentarà
seduir...

El veterà personatge de còmic fa la seva primera incursió a l’escena, avui a Terrassa.
En format de titella, es descobreix com a actor i convida el públic a «cavalcar junts»

JORDI BORDES / Terrassa

Cuttlas aixeca el teló

Cuttlas, en format titella.




