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● Aquest dimarts comen-
ça el primer cicle de con-
certs organitzat pel Centre
Robert Gerhard, una ini-
ciativa de set produccions
i tretze concerts a diverses
ciutats dels Països Cata-
lans. Les obres escollides
són d’arrel catalana i pro-
venen de la recerca musi-
cològica del centre, inte-
ressat a recuperar «els
grans oblidats del nostre

patrimoni», amb paraules
del seu coordinador
executiu, Oriol Pérez Tre-
viño. La feina d’investiga-
ció es complementa, així,
amb produccions en viu.

L’Auditori Municipal
de Lleida acull la primera
de les peces, Il più bel no-
me, òpera barroca d’Anto-
nio Caldara estrenada ori-
ginalment a Barcelona
l’any 1708. L’interpretarà
l’orquestra El Concierto

Español, especialitzada en
la recuperació de «músi-
ques difícils, enterrades,
que mereixen tornar a la
vida», segons el seu direc-
tor, Emilio Moreno, cons-
cient de la dificultat de tro-
bar un públic prou obert.

Les altres produccions
inclouen l’obra pianística i
simfònica de Baltasar
Samper, l’ambiciosa Em-
púries de Josep Maria
Ruera i un dels concerts de

Joan Manén. La decisió de
distribuir les interpreta-
cions pel territori és una
«línea difícil, però impor-
tant», segons Puri Terra-
do, directora de l’Auditori
de Lleida. El seu homòleg
a Barcelona, Joan Oller,
coincideix a remarcar-ne
la rellevància. Anticipa a
més que la figura de Ger-
hard serà motiu d’atenció
a l’Auditori de Barcelona
l’any que ve.

El Centre Gerhard impulsa un cicle de recitals
amb «grans oblidats» del patrimoni català
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eia Borges, parlant del diví Oscar Wilde,
que el gran esteta gairebé sempre tenia raó;
si apliquem això a una de les seves delicio-

ses sentències, «el mal art mereix la pena de mort» i
veient el que se’ns mostra constantment, Wilde
conserva l’àuria de profeta perfecte. Aquesta versió
d’Un marit ideal que proposa el magnífic Teatre
Goya no m’agrada gaire, té l’afectació de no fer
justícia a l’original, pel contrari arrossega un aire
de vulgarització absolutament contrària a l’esperit
del dramaturg. A tall d’exemple: si en l’original
s’esmenta nas llarg, aquí en resulta cul gros, etc.
Però no només això, tot hi és reduït i desvirtuat, el
text, meitat de personatges, les intencions..., natu-
ralment s’hi ha deixat la meravellosa eloqüència de
Wilde, els seus apotegmes frívols i genials, però
que, a vegades, semblen frases encadenades només
per l’efecte còmic que puguin produir. I és que Wil-
de no suporta gens bé el diletantisme. El que hauria
de ser és alta comèdia, amb les seves situacions
equívoques i d’embolics, no una mena de comedie-
ta de serial que busca l’esclat. És cert que Un marit
ideal parla de la corrupció i del poder, de la política
i l’extorsió, però Wilde és profund, sota aquesta su-
perfície hi ha explícita la dualitat que habita en tot i
qualsevol ésser humà, una moral de la caritat i la
comprensió per abatre el mal. De les dues parts, la
primera és avorridíssima, tant com l’escenografia,
que no només és horrible, sinó que obliga a situa-
cions absurdes: un rebedor sense mobles i amb es-
cales, colors lila, blanc i gris, d’un semiluxe d’apa-
rador ben desagradable, és lloc de reunió, per ves-
tir-s’hi, prendre-hi copes, etc. Per ventura que són
els primers aristòcrates sense servei, ells mateixos
traginen vasos i ampolles. La segona part és més
curta i amena, un petit vodevil en què els actors van
més descordats. Tenint en compte l’estirp dels per-
sonatges: on és el port, l’elegància i la distinció de
classe que se’ls suposa? Si de cas, la correcció de
Mercè Pons. Probablement Wilde s’ha de fer
d’època, aquest tipus de provincianisme modern no
li escau gens bé. En fi, una mica de tot: comedieta,
bunyol i avorriment. Ja ho deia el diví: el sacrifici
s’hauria de suprimir per llei.

D

teatre | «un marit ideal»

Corruptela
� Autor: Oscar Wilde (traducció de Jordi Sala).

Direcció: Josep Maria Mestres.
Intèrprets: Joel Joan, Abel Folk, Sílvia Bel, Mercè
Pons, Anna Ycobalzeta, Camilo García, Carmen
Balagué.
Dia i lloc: 26 d’octubre (sense data de sortida) al
Teatre Goya de Barcelona.
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Un moment de l’obra dirigida per J.M. Mestres. / D.R.

● Va ser la frase amb què l’editor
Eliseu Climent va posar fi al seu
parlament en la Nit dels Octubre.
Acabava de referir-se als milers de
signants de la iniciativa legislativa
popular Televisió sense Fronteres.
Deia que eixes firmes eren també
una interpel·lació per a mantenir-
se «fidels per sempre més al servei
d’aquest poble», i evocant Espriu
va remarcar que el poeta era
d’Arenys de Mar [va ser el poble
on passà la seua infància], i una co-
sa va portar a l’altra: «Ai, Arenys,
Arenys.» Sense afegir-hi res més,
va fer pensar en el referèndum per
la independència de Catalunya
convocat per l’ajuntament d’Are-
nys de Munt.

La gala de lliurament dels pre-
mis literaris que atorga l’Editorial
3i 4 va ser un any més un acte de re-
afirmació identitària que també va
destacar la necessitat de cohesio-
nar els Països Catalans. Climent va
tocar lleugerament el voraviu. Va
afirmar que els creadors són la
sang de la societat, i que aquests
necessiten oxigen de la indústria
cultural, i va afegir-hi que aquesta
«podria ser molt més potent si no
fóra que hem heretat un país tren-
cat», però també perquè «molt so-
vint estem molt tancats en els nos-
tres guetos autonòmics».

Va reconèixer que mai com ara
no hi ha hagut tanta relació entre
els respectius mons econòmics,
acadèmics, municipals, sindicals,
polítics i culturals, però va lamen-
tar que també «tenim una enorme
debilitat en alguns camps». Ales-
hores va fer referència a TV3 i a la
«decisió que desaparega, almenys
en l’estatus actual». Va qualificar
aquest fet de «pas endarrere molt
important», tot i que no va donar
lloc a lamentacions. «En este país
sempre hi ha gent que ha resistit,
tots vosaltres –va dir referint-se als
assistents–, i sempre hem fet una
cosa: dos passos endavant i un en-
darrere.» El pas que ara es fa és el
projecte d’iniciativa legislativa po-
pular «per a crear un espai de co-
municació català, basc i gallec», va
recalcar Climent, «amb què can-

viarem l’estat autonòmic per l’es-
tat postautonòmic». I arribà l’«Ai,
Arenys, Arenys».

Després vingueren els homenat-
ges, a Josep Lluís Albiñana, pri-
mer president del Consell de For-
ces Polítiques del País Valencià,
embrió de la futura Generalitat Va-
lenciana, i a l’Institut Ramon Llull,
amb menció especial a la Xarxa de
Ciutats Valencianes, integrada per
21 municipis que s’han incorporat
de manera independent com a
membres de ple dret del Patronat
de la Fundació Ramon Llull. En
nom seu va parlar l’alcalde de Mo-
rella, el socialista Ximo Puig, que
va doldre’s pel fet que no ocupara
el seu lloc un representant de la
Generalitat Valenciana, «que és a

qui correspon pertànyer a l’Institut
Ramon Llull». També pujaren a
l’estrada el president de l’Institut
Ramon Llull, Josep Bargalló, que
va remarcar la necessitat de tindre
una «diplomàcia cultural»; el di-
rector general de Cultura del go-
vern de les Illes Balears, Pere Joan
Martorell, i el conseller de Cultura
del govern català, Joan M. Tresser-
ras.

L’acte reuní un bon nombre de
personalitats del món de la política
i de la cultura, si bé els protagonis-
tes foren els guanyadors dels pre-
mis literaris: Lluís Calvo s’endu-
gué l’Octubre de poesia; Vicent
Sanchis, el d’assaig; Manuel Mo-
lins, el de teatre, i Rafa Gomar, el
de novel·la.

«Ai, Arenys, Arenys...»
la crònica
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