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wUnes 5.600 persones van aprofitar ahir el dia de portes
obertes del Palau de la Música Catalana per conèixer a fons
les instal·lacions d’aquesta sala de concerts modernista disse-
nyada per Lluís Domènech i Montaner i declarada patrimoni
de la humanitat per la Unesco. Sota el lema “Creua el carrer,
descobreix el Palau”, el públic va poder visitar tots els racons
de l’històric edifici, des de l’escenari fins al Petit Palau o la
sala Lluís Millet. L’entitat vol sumar-se així a les celebracions
populars de la festa major del barri de Sant Pere, Santa Cateri-
na i la Ribera. / Redacció

5.600persones visiten el Palaude la
Música en la jornadadeportes obertes

wL’artista experimental i
creador d’instruments
Pierre Bastien (París, 1953),
seguidor del surrealisme i
de John Cage, obre avui (22
hores) el festival Deltebre
Dansa, un dels principals
festivals de formació d’Euro-
pa. Fins al 10 de juliol
aniran a Deltebre coreò-
grafs i ballarins d’arreu
del món per impartir-hi
tallers, entre ells Samuel
Lefeuvre, Akos Hargitay,
Ben Fury o el col·lectiu Les
Eslovaks. / Redacció

Imatge de la jornada d’ahir al Palau de la Música
LORENZO DI NOZZI

wL’espectacle El mal me-
nor, de la companyia Los
Corderos.sc, ha guanyat els
10.000 euros del premi Un-
nim de teatre, atorgat per
un jurat que integraven
Josep Maria Mestres, Sílvia
Bel i Toni Puntí. Un jurat
que a més va voler concedir
una menció especial, dota-
da amb 3.000 euros, a l’es-
pectacle Flirt, de Guillem
Albà. Operetta, de la compa-
nyia Cor de Teatre, es va
emportar el premi del pú-
blic. / Redacció

Músics fora de casa

UnRobinsondelirant

LosCorderos.sc
guanyenel premi
Unnimde teatre

Un mage en été

Autor: Olivier Cadiot
Director: Ludovic Lagarde
Lloc i data: Grec 2011,
Teatre Lliure de Montjuïc,
25/VI/2011

JOAN-ANTON BENACH

“Com el Carvalho de Vázquez
Montalbán o el Wallander de
Henning Mankell, Robinson és
unmite literari, una figura de per-
fil antiheroic amb la qual Cadiot
se sent evidentment identificat”.
Amb aquestes paraules em referia
l’any passat des d’Avinyó al prota-
gonista constant dels relats d’Oli-
vier Cadiot (París, 1956), conver-
tit en personatge teatral des que
el director Ludovic Lagarde va
creure que hi veia un individu de
possibilitats dramàtiques impor-
tants. Només faltava trobar l’ac-
tor que pogués encarnarmés bé el
nou Robinson (Crusoe), solitari a

la seva illa de desconcerts mun-
dans, i Lagarde va confiar en Lau-
rent Poitrenaux, un tot terreny
amb qui havia treballat al Centre
Dramatique National de Reims.
Quedava així constituït el triangle
Cadiot-Lagarde-Poitrenaux dis-
posat amouremolta brega, un ofi-
ci en què, fins i tot amb els vents
bufant a favor, es perd alguna ba-
talla. Com aquesta d’Un mage en
été que, a parer meu, és, simple-
ment, un error.
Vejam.AmbChristophMartha-

ler, Olivier Cadiot va ser “artista
convidat” al festival avinyonenc
2010. I per primera vegada a la
història del certamen, un escrip-
tor com ell, va ser convidat a la
Cour d’Honneur per llegir (!) al-
guns fragments de les seves no-
vel·les. És a dir: el festival evocava
amb la màxima solemnitat la pri-
mera professió de Cadiot. Potser
així, penso jo, pregonant la condi-
ció de novel·lista de l’autor, queda-
ria explicada-justificada la llauna
de les set funcions d’Un mage en
été programades a l’Opéra-Théâ-

tre de la ciutat. Dies abans Lagar-
de i Poitrenaux ja havien explotat
amb èxit les possibilitats comedio-
gràfiques d’Un nid pour quoi faire
–una cort agonitzant en un bonic
refugi hivernal–, que va tenir una
crítica, divertida i vitriòlica, que
aplaudim llargament.
Queda clar: en la desaventura

del “mag estiuenc” no hi ha, en
canvi, crítica ni diversió enlloc.
No pot haver-n’hi ja que és tan
sols una vaga aproximació a les
imatges literàries que conrea Oli-
vierCadiot, visions, aquí, d’unRo-
binson monologador, en deliri
permanent. És cert que unes es-
casses brillantors poètiques tras-
passen l’escena autista i s’escolen
fins a l’espectador per les esclet-
xes d’uns 80 inacabables minuts.
Però la tònica general és la inco-
municació derivada d’un text
que, per donar-se a conèixer, di-
ria que ha errat el gènere i que es-
tariamillor en un volum sobre di-
vagacions d’un paio al·lucinat.
L’al·lucinat, cal dir-ho, és un Lau-
rent Poitrenaux, amod’una panto-
mima extraordinària, sempre
dret i al mateix lloc, metabolit-
zant, suposadament, les impres-
sions cegues del seu Robinson.c

Festival Mozart

Intèrprets: Simfònica de Galícia.
Cor de Cambra del Palau. Nens
Cantaires Simfònica de Galícia
Direcció: Víctor Pablo Pérez
Lloc i data: Palau de l’Òpera,
A Coruña (25/VI/2011)

JORGE DE PERSIA

Com a mínim resulta afalagador
veure la bona feina que estan des-
envolupant alguns dels nostresmú-
sics fora de Catalunya. Ningú no
posa en dubte la fortalesa de la
marca Savall i queda clara la im-
portància que té en la projecció de

la imatge d’un país i una cultura.
Un exemple. Queda molt a fer en
la nostra vida musical, en eficàcia,
educació i idees, però els protago-
nistes, els músics, de vegades ens
deixen enmolt bon lloc. En aques-
ta ocasió tancant el Festival Mo-
zart d’A Coruña, que dirigeix amb
bones idees Oriol Ponsa, el Cor de
Cambra del Palau es va endur tots
els aplaudiments amb l’oratori
Paulus de Mendelssohn, magnífic
i poc interpretat. Potencia en la
projecció, sensibilitat en el fraseig,
musicalitat, eficàcia en el diàleg
amb un bon director, profunditat
en les corals bachianes. Un luxe de
cor que es disputen molts audito-
ris d’Espanya. En aquest cas, sota
la direcció del titular de la Simfòni-

ca de Galícia, a qui aquest reperto-
ri li va com l’anell al dit, afí a la se-
va sensibilitat, de gest precís, com-
pensant els plans, i amb una or-
questra que sona de primera. Que-
da clar que juntament amb la de la
Generalitat valenciana és de les
primeres orquestres d’Espanya,
tot i que la seva veïna a Santiago,
que dirigeix Ros Marbà, també se
situa en un bon lloc. Una altra bo-
na cosa va ser el quartet excel·lent
de solistes vocals, amb la mezzo
de Terrassa que resideix a Alema-
nya Anna Alàs, de timbre atractiu,
que contrasta brillantor i profundi-
tat, molt musical. Els seus com-
panys, el baix valencià José Anto-
nio López, magnífic en el paper de
Saulus, contundent, amb una ex-
pressió que va arribar a commou-
re, igual com la sensibilitat del te-
norRufusMüller i lamagnífica so-
prano Letizia Scherrer.c
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