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Retrobament
CRÍT ICA D’ÒPERA

Josep Pons deixa al final
d’aquesta temporada la
direcció titular de l’Or-

questra Nacional d’Espanya, i
una de les seves grans aporta-
cions a l’organisme musical
és sens dubte la Carta Blanca,
aquesta vegada dedicada a
Guinjoan. Vuit espais de gran
interès que s’han anat imbri-
cant en cadascuna de les tem-
porades, perquè grans autors
–a partir del 2004 Hans Wer-
ner Henze va obrir el joc–
exposessin els seus gustos

musicals i Madrid pogués
conèixer alhora la seva obra.
Cada edició acompanyada
d’un interessant llibre que en
el cas de Guinjoan va coordi-
nar José Luis García del Bus-
to. Un gran reconeixement a
més que va arribar a músics
espanyols com Cristóbal
Halffter i a figures essencials
o més o menys mediàtiques
del nostre temps com –a més
de Henze– Osvaldo Golijov,
George Benjamin, Henri Du-
tilleux, Elliot Carter i Sofía
Gubaidulina.

Si en el panorama espanyol
de la segona meitat del segle
XX, Guinjoan és un composi-
tor gairebé únic quant a la

profunditat i elaboració del
seu discurs, també ocupa un
lloc de referència en la pro-
ducció europea. En la genera-
ció de Lachenmann, Boulez,
Ferneyhough, Harvey... fins i
tot Dutilleux, com que signifi-
ca un altre vessant, Guinjoan
ofereix un perfil propi, per-
què aporta un llenguatge que,
sense renunciar a mitjans
tradicionals (encara que sem-
pre renovats), estableix una
recerca en profunditat explo-
rant àmbits del sistema musi-
cal amb un tractament ple de
fantasia i vitalitat. Un home-
natge merescut als seus rics
80 anys amb una bona mos-
tra de la seva música.

Joan Guinjoan al seu estudi del carrer Pàdua de Barcelona

La Bohème

Autors: Giacomo Puccini, sobre
llibret de Luigi Illica i Giuseppe
Giacosa, basada en les Scènes de
la vie de bohème,d’Henri deMur-
ger.
Intèrprets: Fiorenza Cedolins
(Mimì); Ainhoa Arteta (Muset-
ta); Ramón Vargas (Rodolfo);
Gabriel Bermùdez (Schaunard);
Christophe Maltman (Marcello);
Carlo Colombara (Colline);Vale-
riano Lanchas (Benoit i Alcindo-
ro); Omar A. Jara (Parpignol),
Gabriel Diap (Sergent); Dimitar
Darlev (Duaner); Graham Lister
(venedor); Joan Tamarit (Nen);
Cor i Orquestra Simfònica del
Gran Teatre del Liceu. Direcció
del cor: José Luis Basso. Direcció
d’orquestra: Víctor Pablo Pérez.
Producció: Teatro Real de Ma-
drid. Direcció escènica: Giancar-
lo Del Monaco, refeta per Marco
Carniti. Assistent: Albert Estany.
Escenografia i vestuari: Michael
Scott.
Lloc i data: Gran Teatre del Li-
ceu (27/II/2012)

ROGER ALIER

Castigats per haver vist antiga-
ment La bohème fins a la sacietat,
ara hem estat uns deu anys sense
veure-la i l’hem retrobada amb
emoció, perquè és una de les mi-
llors òperes sorgides del verisme
puccinià.No ens ha fet tanta il·lu-
sió veure altre cop la producció
de Mario Del Monaco, que no
acaba de trobar el clima càlid i
emotiu de l’obra en les golfes
dels bohemis del primer acte,
que sobrecarrega excessivament
de gent i d’anècdotes (obsessió
amb les bitlles que fins i tot es ve-
uen darrere la vidriera del Cafè
Momus), i en el tercer acte de-
talls absurds com les prostitutes
que fan clients a les 7 del matí
d’una rigorosa matinada d’hi-
vern.
Algunes millores en aquesta

restauració no solventaven els
problemes del tot. Però al públic
la representació li va agradar bas-
tant, sobretot per la interpretació
de Fiorenza Cedolins, una Mimì
humana i delicada, elegant demo-
viments i de veu molt bonica i
ben col·locada, i per la magnífica
Musetta d’Ainhoa Arteta, vivaç,
graciosa i de poderosos recursos
vocals en el seu paper tempera-
mental, especialment en el seu
vals de sortida, i seriosa i eficaç
en el darrer acte.
Ramón Vargas va demostrar

qualitat vocal com a Rodolfo,
Christophe Maltman va ser un
Marcello de veu notable, i Ga-
briel Bermúdez va destacar amb
un paper tan ingrat com el de
Schaunard, que va cantar amb ve-
ritable dedicació tant vocalment

com interpretativament. Dels bo-
hemis, però, es va destacar sobre-
tot el Colline de Carlo Colomba-
ra, que va saber treure tant partit
de la seva ària Vecchia zimarra
que va obtenir aplaudiments es-
pontanis del públic, cosa insòlita
en una peça tan curta. Esplèndid
el cor en el seu gran acte (el
segon) i força bons els personat-
ges circencs que omplien en ex-
cés l’escena. Divertit Valeriano
Lanchas en el doble paper de Be-
noît i d’Alcindoro i eficaç també
Omar A. Jara en el paper de Par-
pignol.
L’orquestra va sonar molt bé

sota la batuta de Víctor Pablo Pé-
rez, que va ser ben rebut, i la fun-
ció va ser acollida amb aplaudi-
ments que, si no van ser del tot
sorollosos, almenys van ser consi-
derables.c

Al públic la
representació
li va agradar força,
sobretot per
Fiorenza Cedolins

CartaMagna

JORDI PLAY

Jorge de Persia

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

H
o anunciàvem
en aquestes pà-
gines al novem-
bre, amb motiu
del seu 80è ani-

versari: JoanGuinjoan protago-
nitza a partir d’avui la Carta
Blanca de la Orquesta i Cor Na-
cionals d’Espanya, una de les ac-
tivitats més noves de l’“era
Pons” que consisteix a adjudi-
car, cada temporada, un espai
concertístic a un gran mestre
de la composició del nostre
temps. A partir d’avui –i al llarg
de dues setmanes– li arriba el
torn al de Riudoms, el primer
català, del catàleg del qual s’in-
terpretarà una part de les seves
etapes creatives més substanci-
als, des de les primeres obres
per a piano fins a la recent Ter-
cera simfonia, Sincrotró-Alba.
“Alsmeus vuitanta anys, veu-

re compendiat el que he fet al
llarg de la vida, amb representa-
ció de tots els gèneres musicals
que he tocat... és lamàximama-
nifestació a què puc aspirar”, co-

mentava per telèfon Guinjoan
des del seu hotel de Madrid, on
avui rep la premsa amb el crític
musical José Luis García del
Busto, coordinador de la Carta
Blanca, i Ramón Puchades, di-
rector tècnic de l’OCNE.
“Un monogràfic sempre és

una arma de doble tall: has de
tenir varietat de música dins
del teu estil per no fer-te pesat.

Però ja he tingut quatre mono-
gràfics a Madrid i n’he sortit
irat. Estic tranquil en aquest
sentit: he fet una música autèn-
tica, la que m’ha sortit de dins”.
Seran cinc programes dife-

rents amb obres per a piano,
música de cambra i per a or-
questra. I amb intèrprets desta-
cats, com el pianista José Me-
nor, que aquesta nit interpreta-

rà a la Fundació Juan March
una mostra de les seves joies
per a piano com Jondo o Ver-
bum.
Per al primer dels dos progra-

mes orquestrals que interpreta-
rà l’ONE, Guinjoan ha escollit
el seu concert per a violoncel,
ambLluís Claret com a solista, i
Trama, acompanyades amb Ra-
vel i Stravinski, perquè “encara
que es diria que la mevamúsica
ha d’anar amb Schönberg, no
s’ha d’oblidar el públic de la
temporada”, explica. Josep
Pons, per la seva part, dirigirà
la simfonia Sincrotró. Tampoc
no faltaran punts de referència
inexcusables que, com el Pas-
sim-Trío,GIC 1979,El Diari, o el
Homenaje a Carmen Amaya. I
BrodskyQuartet vindrà de Lon-
dres per interpretar el seuQuar-
tet de corda núm 1.
L’Auditori Nacional acull, a

més, una exposició sobre la se-
va vida artística i avui surt a la
llumun llibre sobre la seva figu-
ra, amb textos de JaumeCome-
llas, Francesc Bonastre i Jorge
de Persia, i escriptors i musicò-
legs de Madrid.c
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19 h. Compra a través de Telentrada de Catalunya Caixa (www.telentrada.com i
Tel. 902 10 12 12). LANG LANG, l�artista més de moda al planeta de la música clàssica.
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per targeta de Subscriptor. Entrades limitades. Preu sense descompte: 45 i 60 �.

DKV cuida la salut de la teva Pime, des de 37,90 �/mes per assegurat + Regal d�una estada en un hotel
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L’OrquestraNacional d’Espanya repassa aMadridmig segle de
creació del compositor català: la seva Carta Blanca comença avui

TotGuinjoan

“Veure compendiada
la feina de tota la
meva vida és el màxim
a què puc aspirar”

ANÀLISI


