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Paul Lewis fa un any i mig que actua per les millors sales del món
JACK LIEBECK

NipunkniBeatles

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

E
ns convenia en
aquesta ciutat que
ara encara una tar-
dor convulsa practi-
car unamica de nete-

ja de l’ànima, una mica d’higiene
mental. La inauguració de la tem-
porada Ibercamera, aquest ves-
pre al Palau de la Música (20.30
hores), ens hi convidamitjançant
un recital de Schubert de mans
del pianista britànic Paul Lewis,
alumne avantatjat –i favorit– del
mític Alfred Brendel i, per algu-
nes ments lúcides, el seu succes-
sor natural. Després de l’especta-
cular vetllada de dissabte, amb
Brahms i la Filharmònica de Vie-
na –la seva gira per Espanya hau-

rà deixat un cert dèficit–, és mo-
ment d’intimisme al Palau. I
d’aquesta bellesa optimista que
Schubert vamantenir fins i tot en
les seves últimes composicions,
quan ja estava fatalment malalt
de sífilis.
Paul Lewis (Liverpool, 1972),

considerat el millor pianista que
la Gran Bretanya ha donat en ge-
neracions, és el prototip de mú-
sic del futur. No només pel que té
de sostenible (qui sap quant triga-
rem a tornar a sentir els de Vie-
na), sinó per la sinceritat de la se-
va mestria quan només està en
les albors de la maduresa. És la
quarta vegada que Ibercamera
l’apropa a Barcelona –ciutat que
segons diu l’entusiasma– i en
aquesta ocasió ho fa en el marc
d’una gira èpica en què Lewis

s’endinsa en l’obra tardana de
Schubert –entre el 1822 i el
1828– i amb la qual peregrina per
les grans sales del món. Al Palau
podran escoltar-se les tres últi-
mes sonates: Sonata en do menor,
D 958; Sonata en la major, D 959 i
Sonata en si bemoll major, D 960.
No és la primera vegada que

aquest astre sensible del piano
s’endinsa en la producció d’un
sol mestre. Just abans havia pas-
sat anys intensament concentrat
en Beethoven, portant les seves
32 sonates per mig món. Com es
viu aquesta profunda immersió?,
li preguntem, en connexió telefò-
nica amb la casa on viu prop de
Londres. “Quan la música és tan
extraordinària no t’avorreixes
mai, sempre hi queda alguna co-
sa per descobrir”, respon l’ama-
ble i resolta veu de Lewis. “Amb
Schubert no arribes mai a sentir
que ho has conquerit tot o que
has arribat a destí. Per a mi és un
privilegi passar un temps amb to-
ta aquesta intensitat”. I afegeix:
“No estic segur que Schubert, en
compondre aquestes peces, tin-
gués consciència que el final esta-
va arribant, però en l’última de
les tres sonates pots veure que no
hi ha tanta foscor o angoixa com
en les anteriors, deixa veure la
llum al final del túnel en termes
d’acceptació”.
Com a bon britànic, Lewis diu

que troba fascinant la llibertat
amb què un ésser tan tímid i re-
tret com Schubert expressava els
seus sentimentsmés íntims a tra-
vés de la música.
Quant a Alfred Brendel, amb

qui se’l compara incansable-
ment, Lewis diu que ha après
molt d’ell –“parlem tot sovint”– i
confessa que, igual que el pianis-
ta d’origen txec, ell pretén fer del
piano només un mitjà per explo-
rar tot un món. “Però obtinc re-
sultats desiguals. Tinc una perso-
nalitat diferent i el meu so també
ho serà”.
Com es viu des de la Gran

Bretanya aquest anhel d’indepen-
dència a Catalunya? “Doncs no ho
sé; és interessant venir ara a Bar-
celona i sentir-ne l’atmosfera”,
respon. “Tinc les meves pròpies
idees sobre el nacionalisme. No
sóc un britànic nacionalista. Vi-
vim tots al mateix planeta i crec
que hauríem de concentrar-nos
en el que tenim en comú, però ai-
xò és fàcil de dir des de fora”.c

]Des que tenia vuit anys,
Lewis es va escarrassar per
iniciativa pròpia a treure
discos de la biblioteca de
Liverpool –Mozart, Schu-
bert...– per tornar-los des-
prés d’haver-los gravat en
casset. Ningú de la seva fa-
mília tenia afició musical. El
seu pare va ser un dels esti-
badors que es van quedar a
l’atur als vuitanta, a la Gran
Bretanya de Thatcher i la
desindustrialització, mentre
al petit Paul li passaven des-
apercebuts tant el punk

com haver nascut al bressol
dels Beatles. “No sé per què
vaig créixer anhelant la mú-
sica clàssica, una cosa que
ningú més volia al meu vol-
tant. No sé per què vaig vo-
ler ser el que sóc; senzilla-
ment no m’interessava el
que feia la resta de la gent.
Anava a l’escola i era un
entusiasta de la clàssica i el
piano. I no vaig sentir la
necessitat d’actuar d’una
altra manera per encaixar
en cap grup. Vaig anar a
contracorrent, però va estar
bé”.
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enesperadel diagnòstic deLizaran
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D’Àlex Rigola
Basat en l’obra de W. Shakespeare

Direcció i adaptació lliure d’Àlex Rigola
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El pianista britànic Paul Lewis, successor natural de Brendel, obre
Ibercamera amb un recital de les últimes sonates de Schubert
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Incertesa al Teatre Nacional de
Catalunya. L’obertura de la seva
nova temporada amb La Bête,
una de les apostes d’èxit segur
d’aquest any, segueix en l’aire en
espera del diagnòstic dels proble-
mes de salut que pateix la prota-
gonista absoluta de l’obra, Anna
Lizaran (Esparreguera, 1944),
que serà ingressada uns dies per

fer-li proves mèdiques, establir
un diagnòstic sobre els seus pro-
blemes i prendre una decisió so-
bre la continuïtat de l’obra.
Dirigida per Sergi Belbel, La

Bêtehavia de començar aquest di-
jous, encara que després es va
posposar a divendres i es va deci-
dir suspendre la funció d’aquest
diumenge dia 7 perquè Lizaran
pogués descansar i recuperar-se.
Tot i que es va pensar que amb

això n’hi hauria prou, finalment
el TNC ha decidit que s’anul·len
totes les funcions d’aquesta set-
mana i que, provisionalment,
l’obra arrencarà el dia 10 en espe-
ra dels resultats de les proves. Els
espectadors que ja havien com-
prat entrades per a les funcions
d’aquests dies es poden informar
de com canviar-les o obtenir els
diners que van pagar a la pàgina
Tnc.cat/ca/suspensio.c


