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La companyia d’Alvin Ailey, al Liceu

Camerata XXI - Orfeó
Català

Obres de: Lamote de
Grignon, Toldrà, Montsalvat-
ge,Manén, Rodoreda, Vila Ca-
sañas
Solista:Marta Mathéu; direc-
tor: Xavier Puig
Lloc i data: Palau de la Músi-
ca Catalana (11/IX/2012)

JAUME RADIGALES

Per segon any consecutiu, la
Fundació Mas i Mas ha cele-
brat laDiada al Palau de laMú-
sica. I ho ha fet, un cop més,
amb música dels compositors
catalans de qui enguany cele-
brem aniversaris rodons: cen-
tenaris i cinquantenaris de nai-
xements i de defuncions que
permeten recordar alguns
dels grans noms de la música
nostrada. Dèiem ara fa exacta-
ment un any que si aquest fos
un país normal escoltaria so-

vint i desacomplexadament
peces del seu patrimoni musi-
cal. Ens refermem amb la
idea, sobretot gràcies a la tos-
suderia de l’organització i a la
qualitat dels resultats. La tria
de les peces, encertada, va in-
cloureMiradordePepVilaCa-
sañas, unmosaic simfònico-co-
ral sobre repertori popular, ex-
cel·lentment servit per un Or-
feó Català en estat de gràcia.
La direcció de gest clar i pre-
cís de Xavier Puig va contri-
buir als notables resultats de
la vetllada, tot i un rendiment
desigual de l’Orquestra Simfò-
nica de Tarragona Camerata
XXI. La qualitat tímbrica de la
sopranoMartaMathéu va per-
metre-li un exquisit rendi-
ment amb les cançons de Tol-
drà i Montsalvatge, tot i que el
volum de l’emissió no sempre
va ser suficient. El Cant de la
Senyera i Els Segadors van po-
sar les adequades notes emoti-
ves a una sessió de valor identi-
tari i artístic d’alt nivell.c

Teatro para pájaros

Autor, director i escenògraf:
Daniel Veronese
Lloc i data: La Villarroel
(13/IX/2012)

JOAN-ANTON BENACH

Tot i la seva tossuderia, tot i
les seves discussions inacaba-
bles, aquests personatges no
sembla que puguin aixecar el
vol. La nit passada van fer l’úl-
tima funció en un teatre que
desapareixerà –perquè al lo-
cal hi han de fer un restaurant
xinès–, i el seu futur no pot ser
més incert. En el programa de
Teatro para pájaros, una de les
protagonistes porta un ocell
amb les ales esteses tatuat al
braç. És un desig, només. O un
somni. La realitat dibuixa un
paisatge ple de noses terre-
nals. Aquí baix, encabits en un
pis insuficient, bullen, insidio-
ses, una gelosia paralitzadora i
les esperances més impetuo-
ses, les il·lusions més ardents
són pertorbades per les obliga-
cions inoportunes amb la co-
munitat de veïns.
El gran Daniel Veronese

(Buenos Aires, 1955) declara
que volia fer una obra de tea-
tre dins del teatre i li ha sortit
una controvèrsia delirant a sis
veus i a peu pla. Teoria teatral
d’estar per casa. Una merave-
lla. Ambuna convicció admira-
ble, tres parelles d’home i do-
na il·lustren el vessant més
prosaic, més antiheroic dels
prolegòmens frenèticament
matiners d’un projecte teatral,
quan ningú, llevat de l’autora,
s’ha llegit encara el text que es
vol representar.
Veronese, autor, director i

escenògraf de Teatro para pá-
jaros, ha reincidit en el mateix
disseny del camp de batalla
que havíem aplaudit a Muje-

res soñaron caballos i en les se-
ves versions de Txèkhov, Un
hombre que se ahoga (Tres ger-
manes) o Espía a una mujer
que se mata (Oncle Vània):
una estança petita, una taula i
quatre cadires d’una misera-
ble vulgaritat, un sofà per aco-
llir la indolència a la qual me-
na el fracàs o la discussió inú-
til... És l’espai físic que tradu-
eix les gransmetàfores que ha-
biten en l’imaginari del drama-
turg: l’opressió de la dictadura
argentina a Mujeres soñaron
caballos o la difícil comunica-
ció i entesamalgrat la proximi-
tat de l’altre aTeatro para pája-
ros. Alhora, però, també mira
de propiciar un teatre tàctil i
que, sense que l’espectador se
n’adoni, de tant en tant els per-
sonatges quedin agrupats es-
tretament, com un manyoc de
gestos i batecs expectants da-
vant de qui discrepa o alliço-
na. I és en aquests moments,
esclar, que la tensió dramàtica
repunta amb força.
Aquesta creació de Verone-

se, que per segona vegada ha
treballat amb Histrión Teatro
de Granada, suposa per a La
Villarroel una de les inaugura-
cions de la temporadamés bri-
llants des que Carol López
s’encarrega de la direcció artís-
tica de la sala.
La nit de l’estrena els es-

pectadors van aplaudir la
funció amb entusiasme, sense
saber qui era qui a l’escenari.
El programa s’estalvia el re-
partiment i no sabem qui és la
Teresa que fa d’autora ni la
Jazmín que se’n va de bracet
amb el productor Toni, ni la
Glòria, la somiada aparició de
Ricky amb qui tota l’estona ha
anat a mata-degolla. Sembla
mentida que Daniel Veronese,
tan radical, tan trencador,
permeti una desinformació
que no fa cap bé als seus in-
tèrprets.c

Alvin Ailey American Dance
Theater

Coreografies: Festa Barocca, de
Mauro Bigonzetti; Love Stories,
de Judith Jamison, Robert Battle
y Rennie Harris, i Revelations,
d’Alvin Ailey
Lloc i data: Gran Teatre del
Liceu (13/IX/2012)

JOAQUIM NOGUERO

Ha fet bé, el Liceu, de tornar a
oferir Revelations, la peça princi-
pal d’Alvin Ailey, amb què, fa deu
anys, la companyia nord-america-
na va tancar un programa que
també hi afegia dues peces ac-
tuals. Part del públic barceloní ce-
lebra aquella visita de l’octubre
del 2002 com a especialment vi-
brant. Recordo l’emociómolt sin-
cera, l’innegable entusiasme, la
pell de gallina literal que van pro-
vocar en el públic l’impacte ener-
gètic, la calidesa i la barreja de jo-
ia amb bones dosis de legítim or-
gull racial, la velocitat i la lleuge-
resa de la companyia afroameri-
cana, que així restava fidel al lle-
gat del seu creador, mort feia
anys però present en l’expressivi-
tat intemporal de cadascun dels
passos de Revelations. El seu ho-
menatge particular a la fe, a la fei-
na, a l’alegria i als patiments de
tot un poble: la seva comunitat, la
seva raça, que és tant la negra
com lamoltmés universal del tre-
ballador corrent.

Per això Alvin Ailey afirmava
que per ell la dansa sempre ha es-
tat política: sense pamflet, amb el
sol fet de representar ambhones-
tedat i valentia el camí per on ha-
via passat la comunitat negra n’hi
havia prou per donar veu a qui
no l’havia tinguda més que en els
seus cants i balls. I era i és polític,
encara, compartir-la amb tots a
l’escenari. Revelations s’imposa
com una lluminosa revelació,
fins i tot quan els intèrprets han
guanyat pes i perdut lleugeresa.
La interpretació avui sembla
menys precisa i neta que la que
havia quedat gravada a la memò-
ria amb tant d’entusiasme. Però, i

què? Que potser el discurs no és
el mateix i no s’allunya de la per-
fecció virtuosa per assolir la veri-
tat humana? Emociona.
El canvi de registre no és no-

més una qüestió de maduresa, si-
nó d’evolució dels cànons. Potser
hi té a veure l’estètica del hip-
hop amb què juga a estones Love
Stories, per exemple, que així
s’acosta a la realitat afroamerica-
na del moment amb un orgull
semblant, però sense l’alegria sà-
via d’Ailey. Imés confusa i repeti-
tiva va ser la Festa Barocca, per
l’excés, el soroll visual i l’acumu-
lació demàscares ambquè s’il·lus-
tra la música de Händel.c

MAITE CRUZ


