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DIVENDRES

6 DE MAIG DEL 200592 el Periódico

TEATREb
‘HEDDA GABLER’,
una magnífica
Isabelle Huppert

AUTOR Henrik Ibsen
TEATRE Fabià Puigserver (Lliure)
ESTRENA 4 i 5 de maig

Un personatge turmentat
molt ben recreat per
la intèrpret francesa

MÚSICAb
L’ARPEGGIATA,
la barreja d’antic
i popular

FORMACIÓ L’Arpeggiata
DIA 3 de maig
LOCAL CaixaForum

Entusiasme i entrega
en la interpretació
d’un repertori variat

Crítiques 33

Més informació a la Cartellera de Cine i l’Avui Sortim, pàgines 96 a 104.

33 MÚSICA

Ernest Martínez Izquierdo (foto), titular
de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i
Nacional de Catalunya (OBC), dirigeix a
l’Auditori la ‘Sisena simfonia’ o
‘Simfonia tràgica’, de Gustav Mahler,
una gran obra considerada la més
personal i profètica del músic. ‘Sis
peces per a orquestra’, una composició
de joventut d’Anton Webern dedicada a
Schönberg, el seu mestre, completen el
programa d’aquest cap de setmana.
Auditori (Lepant, 150). 21.00 hores.
De 15 a 44 euros.

L’OBC ABORDA LA ‘SISENA’
DE MAHLER A L’AUDITORI

33 MÚSICA
EL CIGALA
La veu del ‘cantaor’ sonarà al Palau de
la Música, en un altre concert del
Festival de Guitarra de Barcelona.
Palau de la Música (St. Francesc de
Paula, 2). 21.30 hores. 20-40 euros.

33 MÚSICA
URBAN FUNKE FESTIVAL

Art, música i esport es barregen en la
primera edició d’aquesta mostra de
cultura urbana actual.
Mercat de les Flors (Lleida, 59).
21.00 hores. 20-25 euros.

33 MÚSICA
O’FUNKILLO

Aquests sevillans (foto) que fusionen
funky amb sons andalusos tornen
aquesta nit per actuar a Barcelona.
Sala Bikini (Deu i Mata, 105). 21.00
hores. 18-21 euros.

33 MÚSICA
THOMAS LORENZO
Concert de guitarra llatina i sons
mediterranis a càrrec d’aquest artista
australià establert a Barcelona.
Círcol Maldà. (Pi, 5). 21.00 hores.
8 euros.

Les cites d’avui 33

33 Isabelle Huppert.

Expectació pel debut teatral a
Barcelona d’una de les grans ac-
trius franceses, Isabelle Huppert,
que es prodiga poc als escenaris.
Huppert va representar fa dos
anys al Festival Temporada Alta
de Girona una obra de Sarah Ka-
ne i ara ha vingut de la mà del di-
rector del Centre Nacional de
Normandia, Eric Lacascade, pro-
tagonitzant Hedda Gabler, una de
les millors obres del dramaturg
noruec Henrik Ibsen.

L’espectacle de Lacascade se
centra en la peripècia humana
d’una heroïna tràgica en l’entorn
d’un drama burgès. Hedda Gabler
és una dona turmentada, comple-
xa, que estima i odia la vida, que
és esposa i amant i que viu asfi-
xiada per una societat que no li

agrada. És un personatge difícil
(Muntsa Alcañiz el va interpre-
tar al Lliure de Gràcia a finals
dels 70, dirigida per Pere Plane-
lla) que a penes es permet al-
guns moments d’humor, i que
exhibeix una tremenda angoixa
interior.

Hedda Gabler mai és una re-
presentació còmoda per a l’es-
pectador i més quan es munta
sense talls i amb la rigorositat
de Lacascade, que se centra so-
bretot en el text i l’actor. La nit
de l’estrena i en l’últim tram
del muntatge la falta de cres-
cendo dramàtic de l’obra, la se-
va durada i una espècie de reco-
lliment que imposa el director
van afectar el públic, que va de-
notar un cert cansament. Però
les fortes ovacions finals, des-
prés de les tres hores de funció,
demostraven el convenciment
d’haver vist una gran represen-
tació.

Isabelle Huppert és el centre
d’aquest muntatge. L’actriu fa-
vorita de Chabrol demostra
amb aquest personatge ple de
riscos que és una grandíssima
intèrpret. Els pocs moments en
què es queda sola a l’escenari

l’omple amb la seva presència, el
gest, la mirada i una estranya
il.luminació interior, que fan que
aconsegueixi mostrar en tot mo-
ment el més ocult dels seus senti-
ments. Una magnífica lliçó de
teatre.<
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

A la formació de nom italià L’Ar-
peggiata, fundada per l’austría-
ca Christina Pluhar, intèrpret de
tiorba, un llaüt de pal llarguís-
sim, i guitarra barroca, s’hi va in-
corporar el guitarrista Marcello
Vitale i se li va sumar la veu de
Lucilla Galeazzi, que ha treballat
a Nàpols amb el director escènic
Roberto de Simone. ¿Resultat?
Un espectacle de confluències en-
tre l’obra antiga i la moderna.

El fil conductor de la proposta
va ser la tarantel.la, dansa veloç o
cant, en el cas que ens ocupa, de
ritme frenètic, vocalment gairebé
incomprensible però comunicati-
va i que reclama en tot moment
la màxima atenció de l’oient.

Lucilla Galeazzi va començar a
cantar fora de la sala per inte-

grar-se a continuació a la seva ac-
tuació a l’interior. Sempre que va
intervenir va garantir per al grup
llargues tandes d’aplaudiments i
bravos.

Jo no estic convençut de l’anti-
guitat del repertori i sobretot de
la interpretació, més d’acord amb
les maneres del segle XX, encara
que amb la garantia dels paràme-
tres tradicionals.

No obstant, el públic no es va
preocupar en cap moment per
aquesta mena de disquisicions i
es va dedicar a disfrutar plena-
ment de la música. Això mateix
es pot dir per parlar de les inter-
vencions del percussionista Mas-
simo Carrano.

Però el bon gust i el sabor d’an-
tic va arribar plenament amb la
interpretació a càrrec de Vitale de
les peces per a guitarra, entre al-
tres, del Fandango de Santiago
de Murzia. L’aprovació del públic
va obligar els músics a oferir tres
propines.<
LUIS POLANCO


