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CRÍT ICA DE MÚSICA CLÀSSICA

Daniele Gatti / Orquestra
Nacional de França

Lloc i data: Ibercamera.
L’Auditori (12/III/2012)

JORGE DE PERSIA

Novament un concert que és una fines-
tra d’aire fresc, amb la llum de la feina
ben feta. L’OrquestraNacional de Fran-
ça, que va passar una llarga temporada
molt desigual, ha tornat a agafar caràc-

ter i, amb la direcció de Daniele Gatti,
ha emprès un camí que la situa entre
les més importants d’Europa. El treball
que ha fet amb aquesta Novena Simfo-
nia deMahlermostra aspectes diversos
de la traça per totes dues bandes. En
principi, el gran mèrit de disposar d’un
director que sap el que vol i que s’esfor-
ça a l’hora de buscar-ho. El seu gest és
summament eficaç, mancat de movi-
ments bruscos, concret. Un gest que
l’imbrica en el teixit orquestral assenya-
lant –al marge del bon control del dis-
curs– el caràcter de la frase, la seva di-
mensió expressiva, l’accent més que no
pas el compàs. La percepció que té del
matís, de l’equilibri de plans, de les di-
nàmiques d’una obra tan monumental,

i amb un teixit orquestral progressiva-
ment més dens, també té resultats
exemplars i summament expressius. El
final de l’Adagio va sermonumental, en
el diàleg que estableix amb el silenci; la
tensió al caire de l’abisme va ser tan no-
table que els estossecs van brotar i van
trencar lamàgia delmoment. La veritat
és que va ser una demostració de capa-
citat expressiva, de tocar la fibra de
l’oient. I l’orquestra va respondre a
molt bon nivell amb una concertino ex-
cepcional de caràcter. A la mateixa ho-
ra, a la sala petita, Josep Colom també
dialogava amb el silenci de laMúsica ca-
lladadeMompou, al piano del composi-
tor. No hi havia ningú per evitar les co-
incidències, en aquella casa? c

Exemplar

Els nostres
barsmítics

Barcelona

Una escena de Campanades de boda, de La Cubana, que es va estrenar oficialment ahir al Tívoli

D
esprés de l’exposició Monzó,
que es va presentar a Arts
SantaMònica, se’m va acudir
fer un seguit d’entrevistes

amb gent de la cultura de Barcelona que
havia estudiat a l’Escola Massana als
anys seixanta i, d’aquesta manera, re-
construir-ne l’ambient. Una de les perso-
nes a qui vaig trucar va ser el dissenya-
dor JosepM.Mir, que em va convocar a
l’estudi de Summa, a la Diagonal canto-
nada ambRoger de Llúria. “Caram–vaig
pensar quan hi vaig ser–, és l’edifici del
Bauma”. A la porteria hi havia una gran
pintura de Domènec Carles –un gerro
amb flors– i, al costat de l’ascensor, una
escultura –una dona de cos sencer–
d’Enric Casanovas. Els devia fer por que
el quadre es malmetés, perquè l’havien
canviat per una fotografia, emmarcada
amb un vidre. L’estudi de Summa tenia
un aire tot estrany. No era gens modern:
per tot arreu hi havia llibreries antigues,
ocupades per catàlegs d’arquitectura i
disseny. No me’n vaig saber estar, i tot i
que no hi tenia gaire confiança, vaig pre-
guntar a enMir: “Escolta, què és aquesta
casa?” En Mir em va explicar que havia
estat el pis d’en Porcioles. Per això l’edi-
fici era tan alt i tenia tan bona vista. Em
va convidar a donar-hi un tomb i vaig po-
der veure l’armari on Porcioles guarda-
va les escopetes de caça. Vaig quedar pa-
radíssim: o sigui que aquest bar Bauma
que m’agrada tant és el bar de la casa de
l’alcalde franquista de Barcelona!
Aram’ha passat una cosa similar, però

molt més forta. Mentre em documenta-
va sobre la universitat dels anys quaran-
ta, vaig anar a remenar expedients de
matrícula de la Facultat de Dret. Hi vaig
trobar un cognom que em sonava molt:
Chinchilla Ballesta. Però, de què em so-

nava?De vegades sóc inconstant, comen-
ço un estudi i el deixo penjat. Potser el
recordava d’algun altre cop que havia fi-
cat el nas en aquesta època. Fernando i
Enrique Chinchilla Ballesta, estudiants
de Dret, tenien dos germans, Celestino i
Julio, que eren falangistes. Segons expli-
ca Joan Maria Thomàs a Feixistes! Viat-
ge a l’interior del falangisme català, for-
maven part d’una esquadra de xoc que
el 1935 va assaltar la redacció del diari
La publicitat. A la Falange d’abans de la
guerra hi havia sectors que no eren del
tot contraris a la llengua catalana.
Aquests Chinchilla Ballesta eren del
grup més radicalment espanyolista. Pe-
rò, de què em sonaven? Vet aquí que re-
passant el meu llibre La ciutat interrom-
puda, per a una conferència que havia de
fer aquesta setmana, vaig trobar la res-
posta: JulioChichilla Ballesta era l’arqui-
tecte de l’antic Bikini! Mare de Déu, se-
nyor: cinc anys de la meva vida prenent-
hi copes a tota hora, portant-hi amics i
cantant-ne les excel·lències i resulta que
era obra d’un arquitecte que havia estat
dels grups d’acció de Falange!
La història d’aquest país està explica-

da a trossos. Els llibres que parlen de fa-
langistes no parlenmai de bars i vicever-
sa. Quan t’adones dels lligams que hi ha
quedes ben acollonit.

Era un casament molt esperat, així que
una allau de cares conegudes es va apro-
par ahir al vespre al teatreTívoli de Bar-
celona per celebrar, literalment, l’estre-
na oficial del nou espectacle de La Cu-
bana, Campanades de boda. Un casa-
ment en tota regla i amb magnificència
en què la companyia ha tirat la casa per
la finestra. No podia pas ser de cap al-
tra manera: casaven la Violeta, una de
les tres hereves de l’empori floral creat
per la família Rius, amb un actor indi,
en Vickram Sodhi, que la jove va conèi-
xer a Barcelona en un espectacle de Bo-
llywood. I, certament, tractant-se de La
Cubana i d’un casament amb un actor
de Bollywood pel mig, la festa no podia
tenir –que també els va tenir– només
els problemes i contratemps habituals
de qualsevol casori: l’enllaç entre la se-
nyoreta Rius i en Vickram Sodhi va in-
cloure fins i tot una videoconferència
per satèl·lit des de l’altra banda del
món. I encara que el resultat de les du-
es hores i escaig d’espectacle va ser des-
igual pel que fa al ritme i més aviat en-

sordidor pel que fa al so, el resultat va
ser un èxit rotund: el públic no només
es va divertir, sinó que va acabar dret
per aplaudir els incansables onze ac-
tors de LaCubana, comandats, evident-
ment, pel director, Jordi Milán.
Uns actors que durant la primera

part de l’obra –en què es realitzen els
desastrosos preparatius per al casa-
ment a casa dels Rius– LaCubanaman-
té la quarta paret amb el públic, això és,
la troupe cubanera encapçalada per
Mont Plans, Annabel Totusaus, Xavi
Tena o Jaume Baucis representen una

obra de teatre més o menys convencio-
nal, sense sortir de l’escenari, encara
que cridant bastant i rebent visites
molt aplaudides com les de l’estudianti-
na. Tanmateix, en el segon tram de
Campanades de boda, quan la família ha
de canviar de local perquè els convi-
dats ja són tants que no caben al pala-

uet que havien reservat, els actors sal-
ten a la platea, l’omplen de pameles i
flors, i l’explosió de colors i música,
amb molts ritmes de Bollywood, és to-
tal. Com les rialles dels espectadors,
convertits per a l’ocasió en els convi-
dats d’un convit embogit.
Uns espectadors –convidats de cate-

goria que van ser rebuts a l’entrada del
teatre per moltes flors, un enorme pas-
tís de casament i taquilleres amb vestits
de núvia lluents. A l’audiència van figu-
rar des del conseller de Cultura, Ferran
Mascarell, fins a directors de teatre
com Josep Maria Pou, i actors com
Abel Folk, Mónica Randall, Mercedes
Sampietro, EnricMajó oAmparoMore-
no, a banda d’alguns dels companys de
trajecte dels 32 anys de trajectòria de
LaCubana, comMercè Comes,Mònica
López o Santi Millán.
Tots van celebrar un espectacle –i el

van corejar amb ganes– que entre les
sorpreses guardava una cançó com Pa-
raules d’amor tamisada pels ritmes de
Bollywood, els mateixos amb què es va
acomiadar festivament el públic a la
sortida. Sens dubte, com afirmava la
cançó de comiat de l’obra, tots fem tea-
tre a la nostra societat, i enfrontar-nos
a les nostres actuacions diàries pot ser
molt divertit.c
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LaCubana estrena amb èxit ‘Campanades de boda’ al Tívoli

Bodaal sodeBollywood
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La història d’aquest país
està feta a trossos: els llibres
que parlen de falangistes
no parlen de bars

Entre les sorpreses de
l’obra, la cançó ‘Paraules
d’amor’ amb els ritmes
dels films de Bollywood
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