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n tres minutse

«Reto homenatge 
a qui no encaixa 
en la societat»

FERRAN COSCULLUELA
GIRONA

–¿Què explica en aquesta obra?
–És un text breu que vaig escriure 
el 2002. Està dividit en quatre parts: 
infància, adolescència, joventut ma-
duresa, i la part final, que és una me-
na de conte. Narra el procés vital 
d’algú que va descobrint que no en-
caixa en la societat, perquè és sin-
gular i no es pot encotillar en els cà-
nons tradicionals. És una cosa que 
costa de reconèixer i que fins i tot 
pot ser traumàtica.

–¿En què consisteix la diferència?
–És algú que opta per badar. Em 
 sembla que és un verb preciós que 

Pau Miró ja té una àmplia carrera com  
a autor i director teatral. Dins del Tem-
porada Alta, avui estrena ‘Elèctrics’ a  
La Mercè de Girona, una obra sobre 
el pas de la joventut a la maduresa.

Pau Miró
Dramaturg

s’allunya molt de la societat actu-
al, en què tots hem de ser pràctics 
i productius. És un homenatge a la 
gent que prefereix observar i con-
templar, que té una sensibilitat 
 especial.

–Però en l’últim capítol es parla de 
suïcidi.
–En aquest cas té un valor líric. És la 
imatge d’algú que es rendeix perquè 
es cansa de lluitar contra la societat. 
Però el conte no s’acaba així, en rea-
litat s’acaba bé. És una reafirmació 
de la vida i la imatge del suïcidi ser-
veix per reflectir el pols que es man-
té amb l’existència.

–¿Per què va elegir una dona com a 
protagonista?
–Vaig escriure el text pensant en 
una actriu, però es mostren una sè-
rie de sentiments que podrien ser 
dels dos sexes. El que passa és que 
quan escrius per a personatges fe-
menins pots deixar anar més sensi-
bilitat sense haver de justificar-ho.

–Han passat set anys des que va es-
criure aquesta obra. ¿Canviaria al-
guna cosa?

–Elèctrics té alguns pecats, potser un 
d’ells és una certa ingenuïtat, enca-
ra que també és la seva força. En un 
principi ens vam plantejar si era ne-
cessari actualitzar el lèxic o modifi-
car alguns elements discursius, pe-
rò després vam optar per deixar-lo 
tal com va ser escrit.

–És de les poques vegades que no 
controla tot el procés productiu de 
la seva obra. ¿Què li sembla el treball 
de la directora Glòria Balañà?
–A un no sempre li agrada el que fan 
altres, però en el cas de la Glòria estic 
molt content. Va connectar ràpida-
ment amb l’obra i, juntament amb 
l’actriu Laia Martí, ha dotat el text 
d’una gran sensibilitat. H

33 Pau Miró.

Recrear la força 
espiritual de Haydn

rònicac

La Petite Bande, el cor Ex Tempore i quatre 
solistes brillen amb el repertori de l’autor austríac

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

Un excel·lent repertori per ce-
lebrar el bicentenari de Josef 
 Haydn. La Petite Bande –amb el 
seu fundador, Sigiswald Kuijken, 
al capdavant–, el cor 
Ex Tempore i quatre 
solistes vocals van 
exhibir al Palau de 
la Música l’espiritu-
alitat de l’autor aus-
tríac amb fragments 
de l’oratori Applau-
sus, la Simfonia núme-
ro 26 i la Missa in tem-
pore belli.
 La formació or-
questral  i  la  co -
ral, dos referents 
en la música an-
tiga, es van esforçar al màxim 
per aconseguir l’equilibri entre 
tots els elements. Sobretot en la 
 missa simfònica, escrita quan els 
exèrcits de Napoleó amenaçaven 
 la ciutat de Viena. La soprano 
Sunhaeu Im, la messo Ursula 

 Eittinger, el tenor Christop Genz i 
el baríton Stephan Genz van acabar 
trobant el diàleg, després d’algun 
desajust en l’inicial oratori, amb la 
coral i els músics.
 És difícil elegir els moments de 
més expressivitat d’aquesta litúr-
gia. Des del Kyrie fins a l’Agnus Dei, 
recolzat per la sonoritat del timbal, 

les trompetes i el cor 
utilitzats per ressaltar 
l’aspecte bèl·lic, l’obra 
es desenvolupa en un 
crescendo que remata el 
lluminós Dona nobis pa-
cem final.
 Després de l’oratori, 
La Petite Bande va rea-
litzar una matisada ver-
sió de la Simfonia núme-
ro 26, composta per ser 
interpretada durant la 
Setmana Santa. Els dos 
primers moviments 

s’inspiren en melodies medievals 
sobre La Passió abans d’arribar a un 
final sense al·lusions al drama sacre 
però que no trenca l’estructura de la 
imponent peça. Un programa idoni 
per recrear la força de la música reli-
giosa de Haydn. H

33 Sigiswald Kuijken.


