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LLIR ENTRE CARDS

Salvador
Sostres

Afavordel
paternalisme

E
m conta el propieta-
ri d’un conegut res-
taurant, el nom del
qual no dic per estal-

viar-li la previsible persecu-
ció sindical, que no té més
remei que concedir uns dies
de vacances perquè si con-
tractés més personal per
poder fer torns es veuria ja
obligat a tenir un comitè
d’empresa. Hi ha heroics pro-
pietaris que porten tota una
vida treballant dia i nit i sense
descans, que saben el que
costa cada guany i que no
volen passar per la humilia-
ció d’haver de claudicar da-
vant d’aquesta colla d’assal-
tadors de la propietat priva-
da. Són propietaris que,
d’altra banda, tracten millor
que cap conveni llurs emple-
ats, amb salaris gens menys-
preables i un minuciós conei-
xement de les vicissituds per-
sonals de cada treballador.
Quan la meva àvia s’enretirà
de Semon cedint-li la direcció
a la meva mare, no li féu cap
gran discurs ni li donà gaires
consells empresarials. Sí que
s’ocupà, en canvi, d’explicar-
li les circumstàncies de cada
treballador perquè quan cal-
gués les sabés atendre. No és
per atzar ni superstició que
precisament aquest tipus de
negoci siguin els que comp-
ten amb major fidelitat del
personal: cambrers de tota la
vida, etcètera. Però esclar,
aquesta relació basada en la
confiança salta pels aires
quan entra en joc el xantatge
del comitè d’empresa, fosc
forat on sovint s’hi amaguen
els empleats més ganduls i
més idiotes per blindar-se de
ser acomiadats. És molt cas-
pós i molt perjudicial per al
treballador plantejar les rela-
cions laborals com si fóssim
al segle XIX. Sovint es fa pa-
ròdia de l’empresari paterna-
lista però en la petita i mitja-
na empresa és el model que
acaba resultant millor. Un pa-
ternalisme sincer, generós,
exercit amb responsabilitat i
amb rigor, i no l’orfandat sin-
dical que només genera frus-
tració; i encabat aquest hos-
pici moral que és el comitè
d’empresa, funesta orques-
tració sota la qual solen ama-
gar-se els casos més flagrants
d’incompetència, d’incapaci-
tat i de barra. Els empleats
han de tornar a confiar en
l’empresari i rebel·lar-se con-
tra els que es fan els mitjan-
cers però que només viuen
d’atiar el conflicte per sem-
blar imprescindibles.

Festival Pau Casals
Maria João Pires (piano) i
Pavel Gomziakov (violoncel).
El Vendrell. 3 agost 2009

Aquest recital de
Maria João Pires, re-
petit a la Quinzena

donostiarra, coronava el
Festival Pau Casals del Ven-
drell en companyia del vio-
loncel·lista rus Pavel
Gomziakov, membre actiu
del grup experimental Art
Impressions de teatre, mú-
sica i dansa, un dels projec-
tes de la pianista al seu
Centre d’Estudis de Belgais,
creat ara fa deu anys.

El programa era un mo-
nogràfic Chopin, amb la
transcripció per a duo de
La lugubre gondola de Liszt
incrustada al bell mig com
un tombeau ofert al com-
positor polonès. L’essència
radicalment atmosfèrica
de la peça lisztiana era la
clau per copsar la intenció
de desvincular Chopin de la
servitud de la melodia que
tan sovint el banalitza.

Es van escoltar l’Estudi
núm. 7 op. 25 (en transcrip-
ció de Glazunov), la Sonata
núm. 3 per a piano i, flan-
quejada per tres masur-
ques, la Sonata per a vio-
loncel i piano. La Masurca
núm. 51, última obra escrita
per Chopin, enllaçava amb
ella amb la petició de no
aplaudir entremig. També
s’havia anunciat que no hi
hauria propines. L’efecte
aconseguit va ser màgic i el
públic va experimentar
l’èxtasi dels pelegrinatges.

En els passatges lírics,
João Pires depura la melo-
dia i la deixa sorgir incon-
taminada, mozartiana.
Però s’adverteix que la
motiven més els aspectes
harmònics d’una manera
que modernitza Chopin i el
remet al futur, a Skriabin, a
Mompou.

Ha enregistrat aquestes
peces amb el jove Gomzia-
kov, que toca amb una con-
centració que fa pensar en
Pau Casals. Les masurques
i els moviments lents
d’ambdues sonates van ser
moments fora del temps,
moments d’aquell encís
que hom voldria fàustica-
ment demorar, deturant
l’instant.

Crítica
clàssica
XavierCasanovesDanés

Detura’t,
instant!

En els passatges
lírics, Pires depura
la melodia, que
surt incontaminada

de cenyir al directe que
l’altra nit van presentar a
Peralada i que significava
l’estrena per aquestes lati-
tuds, just després d’haver
fet un primer concert a
l’Havana, les llums d’alerta
es mantenen enceses da-
vant unes desigualtats que
poc afavoreixen l’estabili-
tat d’aquest triangle.

Buika es va mostrar més
propensa al crit i la sobre-
actuació que no pas a la
subtilesa i el matís, en per-

És per això que les preten-
sions de Chucho Valdés i
Concha Buika a l’hora de
fer convergir els seus res-
pectius universos musi-
cals en honor de Chavela
Vargas plantegen una pro-
posta tan meritòria i exci-
tant com procliu a la des-
compensació.

Fins a l’octubre, quan
està anunciada la publica-
ció dels disc En el último
trago que Chucho i Buika
han elaborat sobre reper-
tori de la cantant mexicana
i sota la supervisió del pro-
ductor Javier Limón, no
podrem valorar de manera
precisa la cohesió d’aquest
triangle. Però si ens hem

Chucho Valdés & Buika
Castell de Peralada. 1 d’agost

Si aconseguir l’estabi-
litat i l’equilibri dins
l’entorn d’una pare-

lla exigeix notable esforç i
sacrifici per anivellar l’es-
tira-i-arronsa de les dues
parts en joc, fer-ho en el
trio converteix l’empresa
en un repte d’alt risc gens
fàcil de superar. Si ente-
nem l’art com una repre-
sentació de la vida, les si-
milituds no permeten es-
capatòria i el disseny d’un
triangle sobre l’escena
ofereix graus de dificultat
equivalents als que poden
produir-se a la vida real.

Crítica cançó

Triangle desigual

PerePons

manent contrast amb un
Chucho Valdés massa
anodí, esquemàtic i planer
en el seu discurs pianístic
per veure-hi l’esperit del
fundador d’Irakere que va
revolucionar els fona-
ments de la rítmica afrocu-
bana. Tot i així, el fet que
determinats moments de
l’espectacle, bàsicament
quan hi participava la
banda al complert, i algu-
nes de les versions en joc
–Un mundo raro–, reveles-
sin una entesa compacta i
sincera, donen opció que
el rodatge del directe per-
meti compensar algunes
d’aquestes desigualtats. És
qüestió d’esperar.

La sobreactuació
i el crit van definir
Buika, mentre que
Valdés va ser anodí

Entrevista: Ester Formosa Canta dissabte a Peralada
textosdel seuparea l’espectacle ‘FormosaperFormosa’

“Elmeupareésprofund
des de la proximitat”
David Castillo
BARCELONA

Què representa fer un espectacle
basat en el seu pare?
Feia temps que hi pensava. L’any
2000 vam fer un disc, La casa soli-
tària, amb cançons seves. Es va per-
dre perquè la discogràfica va plegar.
Em venia de gust recuperar aques-
tes cançons i d’altres, sobretot tra-
duccions que, des dels anys de la
Canyí, interpretava.

Amb diferents estils.
Sí, hi ha des de temes de clàssica fins
a contemporània, boleros i uns tan-
gos. Calia fer memòria de tot això,
que coincideix amb alguns dels pri-
mers temes que em va traduir, com
una versió de Lili Marlene o la cançó
que canta Marlene Dietrich a la pel·lí-
cula L’àngel blau, A mi de cap a peus.
També hi ha una cançó de Brecht, de
Kurt Weil. També n’hi ha una de
Charles Trénet, Boom. També hi
haurà temes del disc Època, versions
de Manos Hadzidakis i Paolo Conte i
de la malaguanyada Marisa Sannia,
amb qui vaig col·laborar. També utilit-
zarem una cançó d’Edvard Grieg, que
hem portat cap al jazz. A part de les
cançons i les versions del Feliu, inter-
pretarem tres poetesses musicades
pels tres músics del grup: Rosa Leve-
roni –per Maurici Villavecchia–, Al-
fonsina Storni –per Horacio Fume-
ro– i Else Lasker-Schüler –pel trom-
petista Matthew Simon.

Aposta més pel jazz que per la cançó,
en comparació amb els treballs amb
Toti Soler o Pi de la Serra.

Té un caràcter jazzístic sense per-
dre la identitat de cançó, de caba-
ret. Cada membre del quartet pot
ser ella mateixa i aportar la seva
creativitat sense condicionants.

Com definiria l’obra del seu pare,
Feliu Formosa?
Es nota que són cançons fetes per un
poeta, amb llenguatge ric. També hi
ha aquesta cosa propera del Feliu.
Una de les coses que m’agraden del
meu pare és que se l’entén. T’arriba.
És profund des de la proximitat. A les
cançons tracta els temes universals,
els sentiments, l’amor i el desamor.

No surt dels tòpics de la cançó popu-
lar, tot i que hi ha excepcions, com un
tango satíric, en què fa una paròdia
d’un polític.

Ofici de cantant o d’actriu?
Em dedico a la cançó, però no he
deixat de fer-ho des de l’aspecte
d’actriu. Seguiré en la línia de la
cançó perquè és el que em ve de
gust. Al teatre estàs més supeditat
al que t’ofereixen.

Però amb la música és difícil gua-
nyar-se la vida.
És impossible. ■

L’actriu i cantant Ester Formosa recupera cançons i traduccions del seu pare, Feliu
Formosa, en un espectacle que esdevindrà disc a la tardor ■ JORDI GARCIA


