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A la imatge,
un moment
de ‘Naufragi’,
una de les tres
peces que compo-
nen el tríptic
‘La costa de
la utopia’
FOTO RAMT

EDUARD MOLNER

Setanta personatges. Cent actors.
Nou hores repartides en tres
obres. Les xifres de la trilogia The
Coast of Utopia de Tom Stoppard
farien enrere qualsevol programa-
dor de qualsevol teatre. Si ara es
pot veure al Lliure és gràcies a una
colla d’institucions, començant pel
Ministeri de Cultura rus, que
s’apleguen rere el projecte.

Nomésunautor amb l’anomena-
da de Stoppard podia permetre’s
aquesta desmesura. A La costa de
la utopia, l’autor hi ha abocat la se-
va lectura de Pensadors russos,
d’Isaiah Berlin. Aquest assaig és un
dels llibres fonamentals de la trajec-
tòria de Berlin (1909-1997), a qui
Vargas Llosa situa entre els pensa-
dors que han fetmésper la llibertat
“al costat de Popper i Hayek”.

No és la primera vegada que
Stoppard escriu teatre amb volun-
tat d’escenificar reflexió filosòfica
i idees polítiques. La seva habilitat
per construir bones trames argu-
mentals, la mestria en el control
del temps dramàtic i del temps es-
cènic, i la seva intel·ligència per
col·locar aquí i allà un humor franc
i directe fa possible que el seu tea-
tre, tot i l’ambició temàtica, aconse-
gueixi sempre audiènciesmajorità-
ries. En són un exemple Arcàdia o
Rock’n roll, que s’han pogut veure
a Barcelona les darreres tempora-
des. En aquestes obres també hi
trobem una estructura dramàtica
brillant que serveix de canemàs a
un discurs que, tot i la seva riquesa
i diversitat, està perfectament ori-
entat. Stoppard és un autor que
presenta conclusions en escena.

Resol dramàticament els seus con-
flictes, però també ideològica-
ment. Les seves obres no queden
obertes: si agrada bé, i si no, també.
Quès’explica aLacosta de lauto-

pia? L’evolució del pensament rus,

al llarg del segle XIX a través dels
seus protagonistes, Bakunin, Her-
zen, Turguénev, Belinski, Ogariov,
entred’altres, però també tot un se-
guit de personatges que hi entren
en interacció, com els socialistes
francesos Ledru-Rollin o Louis

Blanc, o el mateixMarx. Tot passa
als escenaris de les seves coinci-
dències durant aquella centúria:
Moscou, París i Londres, Suïssa.
Voyage (Viatge), Shipwreck

(Naufragi) i Salvage (Salvament)
són els títols de les tres parts de La
costade lautopia. Els títols ja conte-
nen tota una metàfora: la utopia és
una línia de costa que tots els prota-
gonistes voldrien abastar, és el viat-
ge que tots es disposen a empren-
dre de manera entusiasta, però
que xoca amb la realitat i naufraga.
De la topada en resten fragments
de pensament valuosos, que paga
la pena de conservar; la costa de la
utopia era l’objectiu, la costa angle-
sa és el punt d’arribada real. Allà hi
trobaríem el sistema de govern
menys imperfecte que els homes
s’han donat a si mateixos. Com dè-
iem, Stoppard no deixa gaire mar-
ge a interpretacions alternatives.

Viatge (1833-1844). Som a la fin-
cadelsBakunin, ambAlexanderBa-
kunin, la dona i les filles, a més del
fill Mikhail (un dels fundadors de
l’anarquisme), oficial d’artilleria
que vol deixar la carrera militar.
Els amics de Mikhail, Stankevich,
Belinski i Turguénev s’interessen
per l’idealismehegelià iMikhail ex-
posa les seves idees revolucionàri-
es. Traslladats aMoscou, entren en
contacte amb Alexander Herzen i
el seu cercle, tots preocupats per te-
mes socials i polítics que debaten
apassionadament. S’hi barreja la vi-
da íntima dels personatges, històri-
es d’amor impossibles o final trist.
Tot plegat té un aire que recorda
Txèkhov, fins i tot Gorki.

Naufragi (1846-1852). L’acció es
trasllada a París, on Belinski, Baku-
nin,Turguénev i Sazonoves reunei-
xen al pis deHerzen. Soma les por-
tes de la revolució del 1848, que re-
benambentusiasme, però que ràpi-
dament esvaeix les seves esperan-
ces: Herzen s’entristeix en veure la
deriva burgesa dels canvis polítics,
mentreTurguénev abomina del ra-
dicalisme. A banda de la decepció
política, Herzen viu una desgràcia
personal.Decideixmarxar aAngla-
terra.ANaufragi els vestits són ver-
mellosos, rosats o morats, sobretot
morats, el color de lamort. El clí-

Stoppard acobla
la reflexió filosòfica en
una sòlida estructura
dramàtica, sense
deixar caps per lligar

Tom Stoppard
La costa
de la utopia
(Viatge,
Naufragi i Salva-
ment)

TEATRE LLIURE

BARCELONA

Direcció:
Aleksei Borodin
(RAMT - Teatre Rus
Acadèmic de la
Joventut de Mos-
cou).
Del 5 al 8 d’octu-
bre. www.teatrelliu-
re.com.
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TeatreTomStoppard repassa en escena les ideologies del segleXIX

Contra la utopia
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MIQUEL CUENCA

Al segleXVIII, quanuna església o
monestir es volia proveir d’organis-
ta, era habitual que fes penjar a les
portes de les esglésies circum-
dantsun anunci enquèes convoca-
va la plaça, cartells on es detalla-
ven els requisits que es demanari-
en al músic aspirant. Les condici-
ons podien variar d’una església a
l’altra però sempre, indefectible-
ment, hi figurava una mateixa exi-
gència: “Que sàpiga improvisar”.
Avui aquesta pot semblar unahabi-
litat menor per a un músic di-
guem-ne culte. Però no ho era pas
en aquella època. De fet no ho ha
estat gairebémai en tota la història
de la música occidental.
Contràriament al que es podria

pensar, la immensa majoria de la

música que l’home ha practicat
des dels seus orígens ha estat
improvisada i només molt recent-
ment –en els dos darrers segles– i
en una àrea cultural molt localit-
zada –la civilització occidental–
s’ha concedit més importància a la
composició, a les obres escrites. Ai-
xí doncs, el que avui sembla norma
és en realitat anècdota. És la para-
doxa que assenyala el musicòleg
Derek Bailey quan afirma que “de
totes les activitats musicals, la
improvisació gaudeix de la curiosa
distinció de ser la quemés es prac-
tica i la que menys es reconeix i
comprèn”.
Perquè el segle XIX europeu

va entronitzar lamúsica anotada i
fixada dels grans compositors
com la formamés excelsade crea-
ció musical, i va degradar el mú-
sic de la condició de lúcid exegeta
a la de maquinal transcriptor de
partitures. En tots els segles pre-

cedents, però, des del cant grego-
rià fins a Liszt i Chopin passant
per aquests grans improvisadors
que forenBach iHändel, l’artmu-
sical occidental va concedir –i de
fet, exigir– a l’intèrpret una gran
capacitat inventiva, d’ornamenta-
ció i recreació de les obres que
executava.
En això la cultura europea an-

terior a l’adveniment de la moder-
nitat no es diferenciava de les al-
tres tradicions musicals, en què la
improvisació ocupaunpaper pree-
minent. I és en vista d’aquestes
consideracions que una experièn-
cia musical tan improbable com la
de reunir en un mateix discurs so-
nor un violinista del sud de l’Índia
i un organista francès es presenta
en realitat comuna aventura d’allò
més sensata, avalada pel gruix dels
segles. És l’aventura que tindrà
lloc a l’abadia de Royaumont, un
bellíssimcenobi cistercenc a escas-
sos kilòmetres al nord de París, el
primer cap de setmana d’octubre.
Enaquest espai de calmabeatífi-

ca es trobaran el gran mestre L.R.
Subramaniam i el polifacètic Andy
Emler per donar forma al darrer
projecte delDepartament deMúsi-
ques Orals i Improvisades, que
s’entesta a fer de la Fondation
Royaumont un dels centres de cre-
ació més fascinants d’Europa.

Tocates i ragues
Subramaniam i Emler se citen en
aquest àmbit de llibertat que és la
improvisació musical per acordar
dos instruments tan dispars com
són l’orgue i el violí karnàtic, per-
fectes representants de dos mo-
dels oposats com són d’una banda
la tonalitat occidental i de l’altra la
modalitat pròpia dels ragues del
sudde l’Índia. Peròbenmirat, amb-
dós instruments tenen en comú
unamateixahistòria bastarda.L’or-
gue, que va ser bandejat durant els
primers segles del cristianisme
pels orígens pagans i llicenciosos,
va acabar convertint-se en l’instru-
ment per excel·lència de l’Església
catòlica. El violí, un instrument
que els portuguesos havien portat
a l’Índia al segle XVIII com a regal
exòtic per als sultans locals, va ser
adoptat amb total naturalitat per la
tradició musical karnàtica, la prò-
pia del sud del subcontinent, tot
usurpant el lloc de la sagrada vina
com a instrument principal.
No, no és descabellat que un or-

ganista francès i un violinista indi
assagin de fer música junts. Al cap
i a la fi, els organistes han estat els
improvisadors més brillants de la
música occidental, sempre ama-
tents a incorporar innovacions i
préstecs d’altres registres i fins i

tot de la música popular. Ho po-
den testimoniar els nostres avis,
que abans de la guerra civil podien
ballar durant la nit de Nadal al so
de les improvisacions de l’organis-
ta, en una pràctica tan desconegu-
da com fascinant que s’anomenava
no pas casualment el cicle de les
Llibertats de l’orgue. I, d’altra ban-
da, què es pot dir de la capacitat
proverbial de la música de l’Índia
per fusionar-se amb altres tradici-
ons, per enraonar amb altres llen-
guatges musicals?

Encontres i topades
Desde fa anys els gransmestres in-
dis, com ara Ravi Shankar, Ali Ak-
bar Khan o el mateix Subramani-
am s’avenen a tocar a quatre mans
amb tot tipus de músics occiden-
tals, des de Yehudi Menuhin i
Jean-Pierre Rampal fins a Sté-
phane Grappelli, Herbie Hancock,
Frank Zappa o Phil Collins. Al cap
i a la fi, la mateixa música índia no
és un regal de Xiva com pretén la
mitologia hindú sinó el resultat
d’innombrables encontres i topa-

des amb cultures com la grega, la
persa o la mogol.
Però, com s’han de posar

d’acord les escales occidentals, ja
siguin la temperada, la cromàtica o
la diatònica, amb les 72 escales de
la tradició karnàtica i els seus mi-
crointervals? Aquesta és una cièn-
cia de bellesa impossible que co-
neix bé Subramaniam, que com a
compositor ha signat pàgines bri-
llants en les quals combina amb-
dós sistemes. Per exemple el seu
Doble concert per a violí i flauta, o
el concert per a dos violins, obres
que seria una feliç notícia que algu-
na de les nostres orquestres incor-
porés al seu repertori.
D’aquí a uns dies, doncs, l’or-

gue construït el 1864 pel mestre
orguener provençal Aristide Ca-
vaillé-Coll al refectori de Royau-
mont teixirà un contrapunt insòlit
amb els complexos cicles rítmics
tala de la música karnàtica. Els
seus propis melismes es posaran
al servei dels ornaments gamaka
indis. I aquell venerable instru-
ment sonarà en idiomesque el seu
constructor ni tan sols hauria po-
gut sospitar.
És el tipus demiracles que, con-

tra tot pronòstic, s’esdevenen cada
tardor a Royaumont. |

De Royaumont
à Calcutta

ABADIA DE

ROYAUMONT

(FRANÇA)

Encontre musical
entre el violinista
indi L.R. Subrama-
niam i Andy
Emler a l’orgue.
1 d’octubre.
www.royaumont.
com

max de la situació política acom-
panya el clímax emocional.
Salvament (1853-1868). Herzen

arriba a la maduresa en mig de re-
flexions i somnis en els quals els
personatges apareixen vestits de
blanc. És el color de la pau.Herzen
reuneix refugiats polítics de totEu-
ropa al seu pis de Londres, tots ells
són incapaços de reconèixer equi-
vocacions i derrotes. Janomés con-
fia en la premsa lliure. A Londres
aterra Bakunin, fugitiu, partidari
de la destrucció de l’estat, que de-
bat acaloradament amb Herzen.
Marx apareix caricaturitzat.
El públic riu. Stoppard combina

els moments de debat elevat amb
un humor que permet que l’espec-
tador vagi agafant aire, i prepa-
rant-se per al següent combat dia-
lèctic. No és gens casual la banalit-
zació de la figura de Marx i de la
seva filosofia. De fet, Stoppard car-
rega contra totes les ideologies re-
volucionàries del XIX; ha cons-
truït una obramagna per dir a l’es-
pectador que el segle XX va fer
una lectura torta del XIX, que no
va treure cap ensenyament dels
seus conflictes i revolucions. No-
més un visionari comHerzen hau-
ria entès que tot aquell pensament
no conduïa enlloc, o bé que porta-
va directament al patiment. Se-
gons Herzen, l’heroi de Stoppard,
per a la felicitat futura no cal ves-
sar sang, “perquè la felicitat futura

depèn molt de l’atzar” i, de fet, as-
solir-la és una qüestió individual,
no col·lectiva. És un llàstima que
en trivialitzar la figura deMarx fa-
ci impossible un debat d’altura
entre els conceptes de felicitat i
benestar.
Stoppard ataca l’abstracció de

les ideologies revolucionàries, i de-
fensa la realitat i tocar de peus a
terra, però fa abstracció de les con-
dicions històriques que va engen-
drar aquest pensament. Tanma-
teix resulta interessant a l’hora de
retratar l’individu que s’encara
amb les vicissituds de la seva prò-
pia vida. El seu personatge, Her-
zen, perd el fill i entén que pateix
pel quenoha pogut ser. El seus he-
rois, comel JandeRock’n’roll, arri-
ben a unes conclusions orientals
de l’existència: el que importa és el
present. No podem canviar allò
que ja ha estat, ni podemactuar so-
bre el que no s’ha esdevingut.
Aquesta producció del RAMT

revela el moment polític que viu
Rússia. Un país que es confia a un
dramaturg anglès per fer referèn-
cia a la història del seu pensament.
Tot i que, com podreu comprovar,
de russos, aquests personatges, no-
més en tenen el nom. Stoppard els
ha convertit al tarannà anglès. |

RoyaumontUndiàleg entre el violinista indiL.R. Subramaniam i l’organistaAndyEmler

QuanXiva va trobarBach

El violinista
indi L.R. Subra-
maniam unirà el
seu instrument
als sons de
l’orgue d’Andy
Emler

Orgue i violí karnàtic,
representants de dos
models oposats, tenen
en comú una mateixa
història bastarda

El debat elevat es
combina amb l’humor,
per tal que l’espectador
agafi aire abans d’un
altre combat dialèctic
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