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H
an sobreviscut dues
de les cinc passions
litúrgiques de Johann

Sebastian Bach i el temps
ha dotat la de sant Mateu
d’un embolcall de misticis-
me que no ha d’amagar
que la de sant Joan, molt
retocada per Bach, li va
servir de matriu. Estrena-
des a Leipzig, són com
trams successius d’un ma-
teix riu: dreturera i utilità-
ria la de sant Joan (1724),
visionària i més desenvolu-
pada la de sant Mateu
(1729), un oratori ja, ro-
mantitzat per la tradició.

Dirigia Georg Christoph
Biller, cantor de Sant
Tomàs de Leipzig en una
nissaga garant del genius
loci que inclou Schein,
Kuhnau i Bach. Variat en
temps i dinàmiques, el re-
sultat va ser dolcíssim a
l’orquestra, historicista a la
part coral i tebi –per des-
confiat– en els acompa-
nyaments madrigalescs. El

cor de nens i nois de Sant
Tomàs va tenir un rendi-
ment entusiasta que sug-
gereix que l’excel·lència en
un ofici pot ser irregular
en concert. Els cantants
van anar de l’asèptica cor-
recció del baix Matthias
Weichert i el Jesús mancat
d’autoritat de Joerg Hem-
pel a la poruga fredor de
la soprano Julie Koch i la
incompetència del contra-
tenor Martin Woelffel i el
tenor Kim Schrader.

Martin Petzold, antic
membre del cor, va confe-
gir un Evangelista expres-
sionista amb una imposta-
ció vocal que el duia a
desafinar ocasionalment
per tal de lluir uns colors
baritonals. En aquesta
part troncal evoquem amb
devoció Ernst Häfliger,
l’egregi tenor traspassat fa
uns dies.

La passió de sant Joan
s’escoltarà a l’Auditori el
dia 28 de març i la de sant
Mateu, amb forces autòc-
tones, al Palau el 15 d’abril.
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Variat en temps
i dinàmiques,
el resultat va
ser dolcíssim

L’últimregaldeLluísLlach
El cantant estrena
‘Verges 2007’, en
homenatge al seu
poble natal

Redacció
BARCELONA

L’última cançó que cantarà
Lluís Llach és nova i es titu-
la Verges 2007. Així ho
anunciava ell mateix ahir
en una entrevista concedi-
da ahir a Catalunya Ràdio.
Respecte al repertori del
concert, va assegurar que
“fa un any i mig que el vaig
decidir”, però alhora va ex-
plicar que dijous a la tarda,
“a les set, vaig acabar una
cançó que es diu Verges
2007”. I afegia: “És molt do-

lenta perquè l’he feta en un
dia i mig, però com que hi
ha hagut tants problemes
amb les entrades, vaig tenir
ganes de deixar alguna cosa
per a la gent que no podrà
ser-hi”. Llach també va
avançar que hi haurà Itaca.
“En L’Estaca no hi he pen-
sat”, va afegir.

Amb tot, Llach va reite-
rar que “l’únic projecte en
què vull implicar-me perso-
nalment” és en la integral
que havien planejat amb
Miquel Martí i Pol. Dels cinc
espectacles que van albirar,
quatre es van fer realitat
–Ara mateix, Un pont de
Mar Blava, Porrera i Ger-
manies–, però encara en
falta un. “S’havia de titular
Arrels d’Univers i parla de
la importància dels pobles
petits en l’Univers”.

El concert d’avui està
previst que duri entre dues
i tres hores, serà retrans-
mès en directe per TV3 i
s’editarà en CD i DVD. ■Lluís Llach va oferir ahir a Verges el primer dels dos concerts de comiat artístic ■ CLICK ART FOTO

Gaoreivindica l’autor
La Fundació Romea per a les Arts Escèniques fa honor al
Dia Mundial del Teatre amb una conferència del premi Nobel xinès

Teresa Bruna
BARCELONA

Carles Canut, director de la
Fundació Romea per a les
Arts Escèniques, encarre-
gada de difondre el sector
amb activitats d’interès pú-
blic, explica amb orgull el
programa que l’entitat ha
preparat en ocasió del Dia
Mundial del Teatre: dos dies
d’activitats, entre les quals
destaca una conferència de
l’escriptor i dramaturg xi-
nès Gao Xingjian, premi
Nobel de literatura el 2000,
que tindrà lloc dilluns a les
19.30 h al Romea. L’ende-
mà, Dia del Teatre, la festa
ja engega a les 11 del matí.

L’acte de presentació de
les activitats va comptar
amb la presència de Gao,
que va obsequiar els assis-
tents amb un tast del que
serà la vetllada de dilluns.
Primer tindrà lloc una lectu-
ra del seu conte En el par-
que, a càrrec de Mireia Aixa-
là, Òscar Intente i Victòria
Pagès; en acabat, Joan Ollé
farà la presentació del llibre
Contra los ismos, que inclou
La huida, l’obra en què Gao
condemna la matança de Ti-
ananmen i que li va tancar
definitivament les portes del
seu país (ja vivia a l’exili
quan la va escriure).

El volum, inèdit –és la pri-
mera vegada que es tradueix
al castellà–, es completa
amb pensaments i assaigs
de l’autor i una narració de

la seva concepció dramàtica,
que beu de les fonts del tea-
tre tradicional xinès i de la
dramatúrgia occidental con-
temporània.

En la conferència, amb el
títol Cap a una nova drama-
túrgia, Gao reflexionarà so-
bre la situació actual de
l’autor, que s’allunya del
muntatge mentre el director
va agafant protagonisme.
“L’autor de teatre està sol,
no contacta directament
amb el seu públic. És per
això que vull fer-ne una rei-
vindicació. Tenim necessitat

de grans autors, que cone-
guin el teatre i que facin in-
novacions en la dramatúr-
gia, que inspirin els direc-
tors”. Per Gao, “s’ha de saber
el pensament que hi ha dar-
rere una obra. Amb Brecht i
Ibsen se sabia, però ja en
calen de nous”.

L’autor xinès assenyala
que no fa teatre polític. “De-
fenso un teatre autònom,
per damunt de la política,
però passa que la política in-
tervé en tot i acaba interve-
nint en el teatre. La huida
és una obra filosòfica: un in-

dividu, davant una guerra,
una epidèmia...; només li
queda la fugida! Però no pot
fugir d’ell mateix, és massa
dramàtic. L’obra va més
enllà però la política és dins.

Exposició i escultura
Altres actes que la Funda-
ció Romea i Focus han or-
ganitzat per dimarts són
l’exposició guiada Les ac-
trius es vesteixen al Romea
i el compromís de la tutela
de l’escultura A Margarida
Xirgu, d’Eudald Serra, situ-
ada davant del teatre. ■

Gao Xingjian serà a Barcelona fins a la setmana que ve per participar dimarts en el Dia Mundial del Teatre ■ PERE VIRGILI

“Defenso un
teatre autònom,
però la política
intervé en tot i
acaba intervenint
en el teatre”


