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L’home de la flor a la boca
De Luigi Pirandello.
Dir.: Carlota Subirós.
Biblioteca de Catalunya, 28 de març.

Davant un especta-
cle com L’home de
la flor a la boca, un

text del premi Nobel italià
Luigi Pirandello ampliat
per a l’ocasió amb el relat
breu Un dia, sorgeix el
dubte de si de vegades
s’imposa la dramatúrgia
sobre la claredat dramàti-
ca. La directora Carlota
Subirós ha construït un
interessant paisatge de
destrucció literària, que
en realitat no és exacta-
ment el mateix que un
bon espectacle teatral. El
mateix espai dramàtic
(una fugida de cadires i
taules de cafè) és com la
materialització d’un pai-
satge novel·lat. El petri re-
fectori de la Biblioteca de
Catalunya –curiosament–
inspira més paisatge que
arquitectura.

És evident que existeix
un elaborat treball previ.
És perfecte l’encaix entre
els dos textos, en què Un
dia exerceix les funcions
de so agònic i premonitori
de l’episodi central del
muntatge. Però el pas se-
güent (la posada en esce-
na de la teoria) no pot
desempallegar-se
d’aquest acollidor entorn
amniòtic de la reflexió. No
voler trencar del tot amb
aquell cordó umbilical
respon potser a una es-
tranya por a perdre a l’es-
cenari tot l’aconseguit en
un esforç abstracte.

Carlota Subirós n’hauria
tingut prou amb l’experi-
ència i el talent de Lluís
Soler i un segon actor a la
seva alçada per oferir un
espectacle rodó, nítid, po-
èticament simple. Un
muntatge que existeix
entre parèntesis coreogrà-
fics o semicoreogràfics.
Que estan bé, però que –si
es fa un exercici d’imagi-
nació alternativa– no apor-
ten res d’essencial al nucli
dramàtic del muntatge.
Podrien desaparèixer i no
passaria res, excepte que
apareixeria una obra clara,
com la portentosa veu de
Lluís Soler.
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L’optimismed’EduardIniesta
El músic presenta
avui a L’Auditori el
seu tercer CD,
‘Secrets guardats’

Andreu Gomila
BARCELONA

Eduard Iniesta és un músic
singular: instrumentista
excel·lent, eclèctic i amb
un so molt personal. Defuig
que el qualifiquin de can-
tautor i fins i tot és capaç

de cedir la paraula de les
seves cançons. Per això el
seu tercer CD en solitari,
Secrets guardats (Drac
Sound), compta amb veus
de primer nivell, de Marina
Rosell a Marc Parrot, sense
oblidar Lídia Pujol, Feliu
Ventura i Franca Masu.

“No tinc cap ànsia de pro-
tagonisme. Sóc un músic al
servei de l’emoció i la comu-
nicació”, diu Iniesta, que
avui presenta el nou treball
a L’Auditori acompayat del

bateria Roger Blàvia, el con-
trabaixista Miquel Àngel
Cordero i la cantant Sandra
Ortega. Ella, que al disc
canta el tema La ciutat
somniada, serà l’encarrega-
da de posar èmfasi en l’opti-
misme d’Iniesta, objectiu
últim d’aquest treball, que
no és poca cosa: Iniesta va
confessar ahir que fa un any
i mig va morir la seva filla de
sis mesos.

“Malgrat la vida, malgrat
les coses, canto amb opti-

misme”, va ssegurar. Ho de-
mostren temes com El glo-
bus aerostàtic i El niu del
meu àngel, en què la seva
experiència es fa més explí-
cita en una bella metàfora.
Ens l’explica: “És com les ri-
alles d’un nadó que adoben
la terra, de la qual surten fu-
lles que volant acaben for-
mant un niu”. Iniesta indica
que li agradaria que aquest
disc transmetés “bon rot-
llo”, com el Breakfast in
America, de Supertramp.

“És un cant a la vida expres-
sat per mitjà de la veu com a
contrapunt dels instru-
ments”, afegeix. “El més im-
portant és l’emoció”, reite-
ra el músic.

La inclusió del poema de
Joan Vinyoli Vida vulnera-
ble prova, alhora, la humili-
tat amb què treballa aquest
gran músic, guitarrista en
tots els temes del disc i se-
gona veu en una bona part.

Iniesta continua amb Se-
crets guardats el seu peri-
ple mediterrani, però ara,
diu, és més depurat: “El que
abans era evidència ara és
subtilesa”. El toc jazzístic
d’una bona part dels temes
també li obre la possibilitat
d’eixamplar el seu públic. ■

Òperapolítica
Lluís Pasqual torna a l’Òpera de París amb ‘Il
prigionero’, una òpera sobre el poder i la tortura

Marta Porter
BARCELONA

Lluís Pasqual fa una nova
incursió en el món de
l’òpera, concretament a un
dels coliseus més emble-
màtics del món, al Palais
Garnier de París. I és que
avui s’estrena Il prigionie-
ro, una òpera curta de l’ita-
lià Luigi Dallapiccola que
comparteix programa amb
l’Ode an Napoléon d’Ar-
nold Schönberg. “L’Oda a
Napoleó és com un insult,
el màxim insult que se li
pot fer a algú, mentre que Il
prigioniero és una història
terrible de tortura, és man-
tenir algú amb vida amb
l’esperança que els seus
estan guanyant per matar-
lo després”, explica Pas-
qual des de París.

L’Òpera de París anun-
cia la direcció escènica de
Pasqual amb un “qui millor
que el català Lluís Pasqual,
que ha crescut sota el
règim franquista, podria
comprendre i mostrar
aquesta obra?”. Pasqual ho
compara a “la ley de fugas”
de la dictadura i reconeix
que “si has viscut l’angoi-
xa” d’un règim totalitari
“potser ho entens millor”.
Amb tot, no s’està de dir
que “Il prigioniero ens
remet al món contempora-
ni que veiem cada dia, i
aquí tenim la dificultat de
fer aquesta òpera, perquè
al nostre imaginari tenim
les presons actuals. I és
precisament a Guantána-
mo on situa l’acció, una
acció que a l’original parla
de l’època de la Inquisició al
regnat de Felip II. “Dalla-
piccola utilitza la metàfora
per explicar el mal ús de la

religió com a poder, un
tema més actual impossi-
ble. I jo no puc evitar l’ima-
ginari actual, Guantána-
mo, tot i que apareix com
una visió poètica, com un
malson”, explica Lluís Pas-
qual, i afegeix: “La meva sa-
tisfacció és parlar de temes
contemporanis sense haver

de forçar el llibret perquè ja
n’està parlant”.

Musicalment, Schönberg
i Dallapiccola coincideixen
en el llenguatge dodecafònic
tot i que l’italià hi incorpora
alguns acords lírics que re-
meten a La Bohème o
Tosca. “És una musica molt
violenta, amb una gran des-

càrregad’adrenalinaperquè
el que estan explicant és
molt dur. Quan s’acaba
penso que el públic no hau-
ria d’aplaudir, no te’n que-
den ganes, la rotunditat és
terrible”. Al novembre Pas-
qual serà a Barcelona amb
unprogramamoltmésama-
ble, Le nozze di Figaro. ■

RafaelCaria,
figuraclaude
l’alguerès,mor
als67anys

Carles Duarte
BARCELONA

Després d’una llarga malal-
tia, va morir ahir a la mati-
nada, als 67 anys, una de les
personalitats alguereses
més formidables, Rafael
Caria.Savi,cordial ipled’en-
tusiasme, el 2006 encara va
publicar un ambiciós article
de 70 pàgines a laRevistade
Llengua i Dret sobre el cata-
là a l’Alguer, excel·lent sínte-
si sobre la situació de l’al-
guerès i renovada expressió
del seu compromís.

Aquest treball va desen-
cadenar un moviment per
unificar els esforços que es
fan des de l’Ajuntament de
l’Alguer i diverses entitats.
Caria havia nascut el 1941 i
al seu moment va tenir un
gran ressò l’expedient que
Alitalia li va obrir perquè
anunciava en català pels al-
taveus els vols de l’aeroport
de l’Alguer, on treballava.
Mésenllàd’això,Cariavaser
impulsor de la retolació en
català dels carrers de l’Al-
guer,de lacreaciódelCentre
de Recerca i Documentació
Eduard Toda i de la Revista
de l’Alguer. Enamorat de la
llum de la seva ciutat, era un
dels millors poetes alguere-
sos, amb títols com Só tor-
nat a Sant Julià (1986), Els
asfòdels i altres versos
(1991) i Pètals (1998).

La cantant algueresa
Franca Masu ha enregistrat
i interpretat alguns dels
seus poemes. Caria, mem-
bre de la Filològica de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans des
del2006,CreudeSantJordi
(1999) i premi Carulla d’ac-
tuació cívica (1985), havia
estudiat els noms de plan-
tes, aus i topònims alguere-
sos. La seva vida ha estat do-
minada per una passió per
aconseguir unir més totes
les terres de llengua catala-
na. La seva sensibilitat exu-
berant omplia el seu gest i la
seva mirada. ■
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