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a dramatúrgia d’El que ma
Queda de Teatre beu del
surrealisme fantàstic de

Calders i Mrozek. Expliquen els
contes amb la lògica dels contistes,
que sempre busquen trencar amb la

L

sorpresa jugant amb elements del
dia a dia. Només des d’aquesta lec-
tura es pot entendre com un actor
es manté tot l’espectacle dins d’un
test, com una planta que xerra sen-
se que ningú se n’exclami. Ben di-
ferent és el personatge que és ca-
paç d’exaltar-se perquè un arbre
s’ha plantat a casa seva. En l’esce-
na absolutament treta de cap con-
text apareix una argentina avorrida
de deixar-se enganyar per un llop i
d’haver d’esperar el caçador per
poder disfrutar d’un final feliç (que

probablement també detesta). La
sorpresa és que l’àvia, no se sap
com, no ha estat devorada i que,
per tant, el conte guanya en novetat
i perd en argument. El que ma Que-
da de Teatre és una companyia de
teatre familiar que fa uns anys ha
debutat per a públic adult. Polacos
juga amb el tòpic però es queda en
el títol. L’humor funciona a tonga-
des (no hi ajuda que el test sigui es-
tàtic). No hi ha mala llet, només
humor blanc. Una agradable lectu-
ra de textos caiguts en l’oblit.

teatre | «polacos»

Surrealisme intuïtiu
� Textos: Pere Calders i Slawomir

Mrozek (adaptació El que ma

Queda de Teatre)

Intèrprets: Andreu Banús, Joan

Fernández i Eva Parets

Dia i lloc: divendres, 9 de març

(fins al 25), al SAT!

JORDI BORDES

Don Quixote serà l’espec-
tacle que obrirà aquest se-
tembre el West Yorkshire
Playhouse de Leeds, des-
prés d’unes obres de refor-
ma. Aquest teatre va tan-
car pràcticament coinci-
dint amb les representa-
cions de L’homenatge a
Catalunya (Homage to
Catalonia) que Ley i Ga-
lindo van fer a partir del
llibre homònim de George
Orwell. Leeds va copro-
duir-lo juntament amb al-
tres centres, com ara el
Northern Stage Ensemble
i el MC’93 Bobigny de Pa-
rís i el Romea. Va ser tal
l’èxit a Leeds, que els van
encarregar una dramatúr-
gia per a l’aixecada oficial
del teló. Ley explica que
Don Quixote manté el to i
l’estètica d’Homenatge a
Catalunya interpretat, lla-
vors, en català i anglès, ja
que reproduïa les baralles
entre comunistes i
anarquistes al front repu-
blicà. El treball de Ley i
Galindo busca «la cohe-
rència estètica» entre pa-
raula, imatge i música.
Aquesta visió global és
molt propera al text de
Cervantes. La imatge re-
produirà el desert metafí-
sic de la Manxa i, alhora,
la Barcelona real, amb
l’entrada de Quixot amb
cotxe a la ciutat.

La producció aspira a
voltar per mig món i actuar
davant d’un públic que no
ha llegit capítols a classe.
Això és un avantatge, diu
Ley, perquè «aquest pú-
blic no té els nostres cli-
xés». Evidentment, l’obra
recull els episodis clau
amb una història troncal.

Pablo Ley contraataca Avellaneda
L’autor prepara el muntatge «Don Quixote» en anglès, a Leeds

J.B. / Barcelona

� Pablo Ley ha tornat a dirigir vint
anys després. Per primer cop, profes-
sionalment. Aquest periodista llicen-
ciat en història de l’art ha decidit re-
prendre aquesta carrera amb dos ex-
alumnes seus de l’escola de teatre Eò-
lia: Irene Hernández i Francesc Ferrer.
El dramaturg ha fet una versió d’El
diable enamorat, de Jacques Cazotte,
en què denuncia el fanatisme de la raó.
Ley ha transformat el conte de galant
en una peça de major densitat, tot in-
corporant al personatge del militar part
de la biografia del mateix Cazotte i la
tesi que Gerard de Nerval aporta en el
prefaci d’aquesta novel·leta del segle
XVIII. Ley va coincidir amb Hernán-
dez i Ferrer en l’adaptació de Crim i
càstig. Defensa que Eòlia ha de donar
possibilitats a la professionalització
dels estudiants. Ells fan un programa

� El dramaturg Pablo Ley junta-
ment amb el director Josep Galindo
inaugurarà el remodelat West Yorks-
hire Playhouse de Leeds amb una

Els dos actors, que debuten professionalment, a El diable enamorat, en un assaig. / EL PUNT

versió sobre el clàssic de Cervantes.
Fa tres anys que treballen amb aquest
Don Quixote. L’allunyament del pú-
blic anglès del clàssic de Cervantes
permetrà donar-hi una lectura glo-

pilot. Es pot veure al Versus Teatre fins
a l’1 d’abril, en la sessió de 2/4 de 8.

Interpretació i text
Ley continua fidel a l’estètica de l’Ho-
menatge a Catalunya (tot i que amb
menys recursos), amb una escenogra-
fia que es transforma a partir d’ele-
ments d’atrezzo. El militar amb ulls
perduts i la seva ombra, aquella dia-
blessa de mirada fixa, dissenyen un
conjur al centre de l’escenari. Un ele-
ment clau en la trama que, teòricament,
s’ha de mantenir intacte, tot i les abra-
çades i assassinats que es produeixen al
seu entorn. La fusió d’històries engra-
pa però cau, a vegades, en un excés re-
tòric del discurs. També ha d’afinar-se
la coreografia. Revisats aquests mati-
sos, l’obra –aixecada amb estimació–
mereix l’atenció del públic.

bal. Galindo i Ley s’estalviaran com-
batre el costum de conèixer l’obra
per capítols, una síndrome habitual a
la Península que Ley anomena «l’es-
perit Avellaneda».

Ritual d’entre hores al Versus

a Fundació Caixa de Catalunya, que la tem-
porada passada va dedicar el seu primer fes-
tival a Xostakòvitx, enguany el celebra en-

torn de la figura de Frederic Mompou tot recordant
que fa vint anys que va morir. La fundació n’ha tor-
nat a confiar la direcció artística a Xavier Güell,
que ha articulat un conjunt de 8 sessions, totes inte-
ressants, i, per obrir-lo a músiques altres que la de
Mompou, del qual s’interpreten cinc obres, l’ha ba-
tejat encertadament com a Poetes del so. Morton
Feldman, Helmut Lachemann, John Cage, Toro
Takemitsu, Agustí Charles i Benet Casablancas,
entre d’altres autors, hi han tingut cabuda.

El concert de dimarts estava confiat a un jove i ja
prestigiós quartet de corda, el Minguet Quartet, de
Colònia. Van escollir aquest nom en memòria de
Pau Minguet Irol, nascut a Barcelona cap al 1715 i
establert a Madrid, on va desenvolupar una feina de
gravador, com ell mateix s’autoqualificava, im-
pressor, autor de diversos tractats de música, divul-
gador dels jocs de màgia i postulador de la difusió
de les arts entre el gran públic. No sé si és un error o
una aportació, però el programa de mà el cita com a
Pablo Minguet, nascut a Madrid. Hi va morir el
1801. Potser és degut al fet que el Minguet Quartet
acabava de fer la integral dels quartets de Wolfgang
Rihm precisament a la capital del Regne...

Quan un quartet de corda té qualitat fa la sensació
que pot treure música de qualsevol matèria inert:
una nota repetida pot agafar infinits matisos, les
queixes dels instruments poden graduar-se des de
la subtilitat fins al drama, les intencions i l’expres-
sivitat són valors afegits a les indicacions dels au-
tors. Tanmateix, cal reconèixer que si una obra per-
met interpretacions tan exquisides és que, d’una
manera o altra, les conté.

� Quan un quartet de corda té qualitat

fa la sensació que pot treure música

de qualsevol matèria inert: una nota

repetida pot agafar infinits matisos i

les queixes dels instruments poden
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drama

El Minguet Quartet va tocar molt bé, per primera
vegada, una obra molt ben travada de l’any 1966 de
Josep Soler, circumstància que el compositor ens
va confirmar tot i que en l’explicació del programa
es diu que es va estrenar el 1969/70. També van es-
trenar l’obra Limite –de l’enguany compositor resi-
dent del cicle Joves Intèrprets Catalans, Luis Code-
ra Puzo (1981)–, molt convincent. Per començar i
acabar el concert van contrastar els Quartets IV i III
de Wolfgang Rihm (1952), que es duen tres anys de
diferència i precisament el darrer és el que més
s’aproxima a la idea de poeta del so. El que es va in-
terpretar primer responia a un desig d’individualit-
zació respecte al seu precedent, i era més sec, més
dur i més conceptual. El segon moviment del III, en
canvi, ens va instal·lar en moments de pura beati-
tud. Per fortuna, el darrer quartet de Rihm, el XII,
sembla tornar més aviat a la línia d’aquest. Aquella
mateixa nit, Rihm complia 55 anys. Que per molts
anys tant la seva música com el Minguet Quartet
ens tornin a visitar. Aporten tensions, compensa-
cions i moments poètics de manera indefugible.

Aki Takahashi, el Trio Kandinsky i l’Ensemble
Recherche, l’11 i el 24 d’abril i el 3 de maig, faran
els concerts que clouen el cicle.

L

clàssica | minguet quartet

Els poetes del so
� Programa: Obres de Josep Soler, Luis Codera i

Wolfgang Rihm pel Minguet Quartet de Colònia.

Lloc i dia: II Festival de Música Contemporània de

la Fundació Caixa de Catalunya. Cicle Mompou

2007. Sala Oriol Martorell (Barcelona), 13 de març.

JORDI MALUQUER




