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Brots
CRÍTICA DE PIANO

Jordi LP triomfa en el seu debut teatral al Club Capitol amb ‘Er Camino Santiago’

Perboncamí

L’estrena va congregar al teatre de la Rambla cares conegudes com les de Pep Sala, Eduard Estivill o Jordi Hurtado
MANÉ ESPINOSA

Barcelona

IberCamera

Intèrpret: Khatia Buniatixvili,
piano
Lloc i data: Palau de la Música
(4/V/2011)

JORGE DE PERSIA

Una pianista que té moltíssimes
possibilitats de futur, un bonic
brot verd que arribarà a donar
flors exquisides si té la cura d’un
bon jardiner i no insisteix en pre-
sentacions estel·lars. Khatia Bu-
niatixvili (Geòrgia, 1987) disposa
de tècnica i sensibilitat almenys
enun àmbit del repertori. En efec-
te, va mostrar sentit musical quan
es va sentir emparada al jardí har-
mònic de Brahms (Intermezzo,
núm. 2, i núm. 2 de la Sis peces
op.118), dialogant, amb so flotant,
delicat, com d’aprendre a somiar.
Una mica d’això ja havíem sentit
en els intermedis lents dels Scher-
zi (1, 2 i 3) de Chopin amb què va
obrir el programa, tot i que va ser
llavors quan va mostrar les man-
cances que té en concepció i en ex-
pressió. Va relatar el que va escriu-
re Chopin, amb les seves notes i
escriptura virtuosa, però en cap
moment no va fer-ne interpreta-
ció ni va gaudir del rubato. ElVals
Mefisto núm. 1 de Liszt que va se-
guir va ser un homenatge al virtu-
osisme, sense relleu. Finalment,
una versió de tres números del ba-
llet Petrushka de Stravinsky, amb
brillantor i dits, però mancat de
plans (és cubisme) i de fantasia.

Hi ha noves generacions demú-
sics extraordinàriament dotats
pel que fa a la tècnica, però que
encara són lluny de la música. Te-
nen una cosa molt important, i és
que ja han absorbit una enorme
quantitat de partitures, tot un pri-
vilegi, i que se suposa que els anys
ajuden a madurar. Però el mercat
mana –perdó per la redundància–
i casos com el de Lang Lang ens
mostren que el temps no garan-
teix la síntesi amb la sensibilitat.c

L
a publicitat de
l’obra assegura que
“un joc narratiu i ac-
toral acompanya el
viatge d’uns pele-

grins, més tabolaires que de-
vots”. I aquesta és l’adequada
síntesi del tour de force que des-
plega l’actor i showman Jordi
LP a Er Camino Santiago, mun-
tatge escrit i dirigit per Àngel
Alonso que ahir a la nit es va es-
trenar al ClubCapitol. Nombro-
sos representants de la vidapolí-
tica, cultural i social no van vo-

ler perdre’s l’estrena, com
Josep Antoni Duran i Lleida,
Eduard Estivill, Tommy Ro-
bredo, Joan Font, Lorenzo
Quinn, Nazario, Josep Martí
Gómez o Ana Godó.
L’obra té tots els ingredients

per convertir-se en una de les fi-
tes més crepitants de la tempo-
rada, a la qual arriba després
d’estar un any rodant-se. És la
primera vegada que Jordi Ló-
pez Peña desenvolupa un tre-
ball estrictament teatral, unmo-
nòleg en el qual dóna vida amés
de vint-i-cinc personatges. D’al-
tra banda, hi ha la fonamental
presència d’Àngel Alonso (La
extraña pareja, Historias de la
puta mili, Mamaaaaa o Matar
al presidente).

Les notes del muntatge des-
criuen Er Camino Santiago com
“un espectacle allunyat dels
convencionalsmonòlegs per po-
tenciar la jocosa espectaculari-
tat i el virtuosismed’un actor in-
comparable per les seves versa-
tilitat, qualitats i eines”. La idea
és tan simple com enginyosa: la
narració dels tresmesos de viat-
ge que viuen al llarg del Camí
tres pacients d’un psiquiàtric
junt amb el seu assistent, fins a
arribar a la catedral de
Compostel·la el dia de l’apòstol,
un “Patró que, per guarir els
tres delirants pelegrins, no dub-
ta a convertir la catedral en un
pisiquiàtric compostel·là”.
La hilarant funció està domi-

nada per l’omnipresència de

Jordi LP, que a més canta una
dotzena de temes de pop, rap
o folklore, i que entre d’altres
dóna vida aEr Curro (“un sevi-
llano pasota, socarrón; cuida-
dor y guía de los pacientes del
pisiquiátrico de día a su car-
go”) o els integrants del Trío
Compostela, constituït per Er
Albariño (“un orensano tran-
quilo, con delirios panteístas:
‘yo soyDios y almismo tiempo
el universo y la naturaleza a la
vez’”),Er Catalán (“Soy unDi-
os virtual –Mesias.cat– y ten-
go todos los dominios de la red
y su lenguaje”) y Er Txacoli
(“sargento de la Ertxancha en
la vida real y san Ignacio de
Loyola en sus delirios”). I així
fins a uns altres 24.c

Esteban Linés

wAmazon potenciarà a la tardor
el seu braç editorial, publicant lli-
bres impresos, digitals i audiolli-
bres, segons la revista especialit-
zada Publishers Weekly. Sota el
segellMontlake, la llibreria virtu-
al editarà llibres de misteri, cièn-
cia-ficció i thrillers. La revista as-
segura que Amazon ha sortit a la
cacera d’editors de Nova York
per formar el seu staff i que està
disposada a fer suculentes ofer-
tes per alguns autors: va licitar
sense èxit per un llibre
d’Amanda Hocking, la jove de 26
anys que va vendre un milió
d’exemplars de les seves nou
obres autopublicada, en la sub-
hasta que es va emportar StMar-
tin Press per 2 milions de dòlars.
Alguns llibreters independents
han dit que es negaran a vendre
llibres d’Amazon. / Redacció

Diumenge, 8 de maig de 2011

Dia Europeu de l’Òpera

Gran Teatre del Liceu

Amb la col·laboració de

Jornada de portes obertes
Horari: de 10 a 18 h

· Visita a la Sala, Saló dels Miralls, Foyer i Cercle del Liceu

· Actuacions al Saló Miralls:
de 10 a 13.30 h a càrrec d’estudiants del Conservatori del Liceu

de 14 a 17. 30 h a càrrec d’Enric Martínez-Castignani, Marta Matheu, Roger Padullés
i Claudia Schneider acompanyats al piano pel Mtre. Francisco Poyato.

· Projecció al Foyer de les òperes La petita Flauta Màgica a les 10.30 h (El Petit Liceu),
La Ventafocs a les 12.30 h (El Petit Liceu) i Manon de Jules Massenet a les 15.30 h.

Informació: www.liceubarcelona.cat

ESCENARIS

Amazon
apostaper
competir amb
els editors


