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Per encàrrec
E

l debat no és en
absolut nou, tot i
que convé recor-
dar-lo de tant en
tant: quina és la

millor manera perquè la
creació musical del nostre
temps s’incorpori amb nor-
malitat a les programaci-
ons de casa nostra? Ho
sentim, no s’hi val a dir que
Schönberg o Webern són
música contemporània, i,
encara que toqui, tampoc
entrarem (necessitaríem
almenys els quaderns de
tot un any) a analitzar els
motius de la desafecció de
gran part del públic envers
els compositors recents i/o
actuals. Ens volem centrar
més en una estratègia, es-
tesa arreu del món, que
s’ha revelat com una de les
vies més transitades per a
la creació de noves partitu-
res: les polítiques d’encàr-
recs. O de no encàrrecs.

La benvolguda Rosa Mas-
sagué, en la presentació de
(Des)acords. Música i mú-
siques als Països Catalans
(1975-2009), llibre col·lec-
tiu editat per El Cep i la
Nansa i que el cronista re-
comana vivament encara
que hagi signat un dels ca-
pítols, denunciava que, a di-
ferència dels països civilit-
zats, a Catalunya ningú
mai pensava a encarregar
noves obres quan hi havia
grans esdeveniments, i ci-
tava com a exemples el cen-
tenari del Palau de la Músi-
ca o el Fòrum.

Ja fa uns anys que l’OBC
encarrega cada temporada
un parell d’obres, ara amb
la col·laboració de l’Obra
Social de Caixa Catalunya,
motor persistent dels crea-
dors del nostre país que es-
perem que no es quedi
sense benzina amb la im-
minent fusió amb les cai-
xes de Tarragona i Manre-
sa. Tot i que per a molts es-
pectadors aquestes
estrenes deuen ser com un
peatge més o menys molest
que s’ha de pagar abans
d’arribar a la música de ve-
ritat, no deixen de ser ini-
ciatives imprescindibles
que honoren el caràcter
d’institució pública de qui
les promou i que obren als
nostres creadors una fines-
tra, encara que sigui petita,
per poder comunicar-se di-
rectament amb un públic
que no és l’habitual dels
cercles especialitzats.

Ara bé, no es tracta d’en-

Eiji Oue va moderar la seva gestualitat per oferir amb l’OBC una ‘Novena simfonia’ de Bruckner intensa ■ RUTH MARIGOT

carregar, estrenar i prou;
fóra bo que les partitures
més reeixides tinguessin
una segona o tercera opor-
tunitat, aplicable també a
les peces que no hagin nas-
cut específicament d’un
encàrrec de l’orquestra i
que també mereixin un lloc
a la programació.

Procediment liceista
Tot i que està datat al juny,
a finals d’octubre es va fer
públic el Protocol per a la
presentació d’obres operís-
tiques originals per part
dels compositors davant la
Fundació del Gran Teatre
del Liceu, una guia sintèti-
ca de què han de fer els au-
tors que desitgen que el co-
liseu els faci cas. Està bé
clarificar el procediment,
tot i un cert tuf funcionari-
al, amb l’ínclit Consell d’As-
sessorament Artístic com
a tribunal de primera ins-
tància, però el text genera
algun dubte.

El primer: ¿el Liceu re-
nuncia als encàrrecs més
enllà del que, si no anem er-
rats, ha fet a Benet Casa-
blancas, i ho confia tot a
aquest procediment en el
qual, en el fons, la direcció

La cosa no seria tan pro-
blemàtica si el nostre eco-
sistema operístic permetés
el risc i l’experimentació
abans de fer el salt a un
gran escenari, però aquí es
tracta del Liceu o res. La
mort per causes no natu-
rals del Festival d’Òpera de
Butxaca i Noves Creacions
va eliminar una iniciativa
que, amb encerts i errors,
era necessària perquè els
compositors (i llibretistes)
poguessin desplegar les
seves ales.

Un viver operístic és im-
prescindible si es vol que el
gènere tingui futur a casa
nostra, però vist que el
Liceu, a diferència d’altres
grans teatres, no es preo-
cupa gaire pel planter
vocal, i ara tampoc per l’or-
questral (si fem cas de les
notícies publicades sobre la
futura dissolució de l’Aca-
dèmia), el panorama no és
gens engrescador. Esclar
que tampoc és obligatori
que un viver de creació ope-
rística hagi de dependre del
Liceu.

Les reflexions prèvies
tenen la llavor en l’estrena,
preludiada per la sorollosa
protesta dels treballadors

En l’any de
comiat d’Oue,
el concert està
il·lustrat al
programa per
una foto del
seu successor

Quadern de música.La comanda de noves obres és una de les vies
plausibles per a la necessària ampliació del repertori. L’OBC la
segueix i el Liceu presenta un protocol Xavier Cester

del bar de L’Auditori, de
Klangfarben, de Carles
Guinovart, un dels encàr-
recs de l’OBC més atractius
dels que hem escoltat fins
ara. La ductilitat del tracta-
ment de la matèria sonora
en aquests quadres de cap
exposició aconsegueix mo-
ments subjugants en la sec-
ció titulada Deploració o en
la cita del Llibre vermell de
Montserrat. Merescuda-
ment per a Guinovart, el
públic es va mostrar més
efusiu en la seva aprovació
que en altres ocasions.

Per la seva banda, un Eiji
Oue molt més controlat en
el gest va signar una lectu-
ra densa i intensa de la No-
vena de Bruckner, amb una
orquestra per moments
transfigurada (amb quina
unció van cantar els violon-
cels!). Ironies de la vida, en
la temporada del comiat
del director japonès aques-
ta sessió, titulada L’adéu
d’un gran simfonista, està
il·lustrada en el programa
general de l’OBC per una
foto, si les diòptries no ens
traeixen, del seu successor,
Pablo González, en gest de
cridar un taxi. Deu anar a
L’Auditori. ■

del teatre no es compromet
a fer cas de les recomanaci-
ons del Consell? A més, de-
manar com a mínim mitja
hora de partitura d’un pro-
jecte operístic que per prin-
cipi sol demanar molta
feina, no és excessiu quan
no hi ha cap garantia que
l’obra vegi la llum? El pro-
tocol tampoc no és gaire
explícit sobre què passarà
quan es digui amén a un
projecte.

Hypermusic Prologue
D’Hèctor Parra. Dir.: Clement
Power.
Foyer del Liceu, 27 de novembre.

Durant anys, una
forma habitual de
classificar la gent ha

estat segons l’ensenyament
secundari: ciències o lletres.
Els autors aclareixen que no
es tracta d’una mera expo-
sició de les teories de la físi-
ca (i autora del llibret) Lisa
Randall, però Hypermusic
Prologue pot atabalar els
espectadors de lletres que
amb prou feines recorden
una arrel quadrada i que
han de rumiar dos cops per
entendre les disquisicions
de la Hipàtia versió Amená-
bar. Per sort, es pot seguir
de forma més simplista la
(inexistent) trama d’una pa-
rella que dissenteix sobre
l’univers. Com una Alícia
amb doctorat, ella creua a
l’altra banda del mirall per
entrar, sense necessitat de
cap substància psicotròpi-
ca, en la cinquena dimen-
sió, on temps i espai es cor-
ben per revelar una realitat
molt més acolorida.

Si bé en el programa Hèc-
tor Parra exposa la interrela-
ció entre les teories de Ran-
dall i el procés compositiu,
som davant d’un clar triomf
de la forma sobre el fons (o
potser la forma és el fons?).
La partitura és un prodigi
d’inventiva, una eclosió sen-
se respir de fenòmens so-
nors que arriben a moments
d’una densitat extrema, en
què el jove compositor cata-
là recorre a una panòplia
vastíssima de recursos ins-
trumentals i vocals, reelabo-
rats electrònicament, que
creen un hipnòtic magma
musical. La mínima posada
en escena recolzava en un
devessall de sorprenents
projeccions sobre una pan-
talla que separava els corat-
josos cantants (magnífica
Charlotte Ellett) de l’Ensem-
ble Intercontemporain, refe-
rència ineludible d’una certa
idea de modernitat musical.
Si entenem l’òpera com a
forma dramàtica, Hypermu-
sic Prologue du el gènere a
un cul-de-sac, però com a
espectacle total obre dimen-
sions tan desconegudes
com fascinants.

Crítica
òpera
XavierCester

Òpera de
ciències

La partitura és un
prodigi d’invenció,
una eclosió de
fenòmens sonors


