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Nadal iMessiesEstranyamentaïllats
Messiah

Autor: Georg Friedrich Händel
(1742), amb llibret de Charles
Jennens, sobre texts bíblics.
Intèrprets: Sandrine Piau, so-
prano; David DQ Lee, contrate-
nor; Topi Lehtipun, tenor; Flori-
an Boesch (baríton); Cor de
Cambra del Palau de la Música
Catalana, director: Josep Vila i
Casañas. Ensemble Matheus.
Director: Jean-Christophe
Spinosi.
Lloc i data: Palau de la Música
Catalana, Cicle Palau 100
(19/XII/2012)

ROGER ALIER

Encara que el cèlebre Messies
de Händel sembla més aviat
propi de la Setmana Santa, s’ha
convertit en un plat típic del
nostre Nadal barceloní.
Disposats a criticar, ja que és

aquesta la missió que tinc enco-
manada com a professional, di-
rem que el resultat global de
l'aposta de Palau 100 ha resul-
tat molt satisfactori, però amb
un pelet de fredor per la mane-
ra en què va enfocar orquestral-
ment la partitura l’Ensemble
Matheus, amb el seu enèrgic di-
rector francès Jean-Christophe
Spinosi, especialment actiu en
el camp de l’oratori.
Spinosi està habituat a dirigir

grans cantants del gènere, com

ara la soprano Sandrine Piau
(debut a Espanya), brillant en
les seves àries solistes tan im-
portants; el contratenor David
DQ Lee (primer premi d’un re-
cent concurs Viñas de Barcelo-
na): la seva tersa i ben projecta-
da veu va ser una de les joies de
la sessió, i el baríton Florian
Bioesch, un altre habitual en el
món de l’oratori, que va defen-
sar amb rotunditat les seves in-
tervencions, especialment l’ex-
tensa ària amb trompeta de la
tercera part.
També es va destacar força el

tenor Lehtipuu, que hem sentit
recentment a La flauta màgica
de René Jacobs, però va estar
millor aquí. Malgrat la qualitat
al pòdium, hi va regnar un am-
bient de contenció en la respos-
ta del públic, que es va abstenir
d’aplaudir en alguns dels mo-
ments més destacats (Hallelu-
jah! inclòs), no per falta de satis-
facció, sinó per una sensació,
que passa molt sovint, que cal
abstenir-se d’aplaudir en obres
solemnes, quan és precisament
en això on radica la interacció
entre artistes i assistents.
Excel·lent, per altra banda, la

tasca del Cor de Cambra del Pa-
lau i també de bonnivell la pres-
tació de l’orquestra. Quan al fi-
nal es va oferir l’obligada re-
petició de l’Hallelujah!, el direc-
tor va intentar animar la nom-
brosa concurrència perquè se
sumés al cant, amb un èxit no-
més relatiu.c

ÒPERA

Un refugi indie

Dramatúrgia i direcció: Pau
Miró
Intèrprets: Isaac Alcayde, Joan
Solé, Andrea Trepat, Peter Vives,
Marta Ossó, Jordi Llovet
Escenografia: Silvia Delagneau
Lloc i data: Sala Beckett, fins al
6/I/2013

JOAN-ANTON BENACH

Segon lliurament de la trilogia ge-
neracional que proposa Pau Mi-
ró:Un refugi indie. L’obra vol par-
lar de la joventut d’ara i d’aquí,
representada per sis joves reclo-
sos i/o circulants per una habita-
ció d’hotel estranya, i ells matei-
xos estranyament accelerats.
L’any passat, Els jugadors va ser
la primera entrega del nouprojec-
te de l’autor. Una colla d’adults
perillosament ociosos i on l’hu-
mor es decantava cada vegada
més cap a una desvergonyida co-
micitat. Referint-se aUn refugi in-
die, Pau Miró diu que “el sentit
de l’humor, la ironia i la lleugere-
sa s’han imposat” a allò que inici-
alment volia ser un “conte trist”.
Ningú no pot negar que, en

efecte, l’obra juvenil que acaba
d’estrenar-se a la Beckett és una
peça lleugera. Tant per la triviali-
tat de molts dels assumptes que
plantegen els personatges com
per la superficialitat amb la qual

aquests temes són tractats. A Un
refugi indie no hi ha reflexió.
Gairebé no hi ha silencis. Els dià-
legs semblen sotmesos a un auto-
matisme indeturable, com si ca-
dascú conegués d’antuvi la res-
posta a una i altra pregunta que
se li haurà de formular. A les se-
ves altures professionals, PauMi-
ró (Barcelona, 1974), autor tea-
tral des de l’any 2000, amb tretze
obres estrenades, domina ambde-
simboltura els recursos tècnics
d’un bon llenguatge col·loquial.
Ara bé, en aquest últim text

seu, que sembla escrit a gran velo-

citat, crec que l’autor tendeix a
exagerar la franquesa dels
interlocutors, un fet que els allu-
nya, encara més, de la generació
que els ha precedit, responsable
en bona mesura del seu descon-
cert i de la precària situació que
els té atrapats. Juraria que no és
gaire versemblant, per exemple,
que un xicot pregunti a la noia
que acaba de conèixer: “Escolta,
tu ets puta?” Vet aquí, però, un
indici clar de la tàcita i franca
confabulació generacional que,

segons Miró, separa els reunits
dels adults.
El dramaturg parla d’una jo-

ventut que cerca una sortida a
l’esperança. De moment, els sis
joves, dues noies i quatre nois,
constaten que el món que els en-
volta és inhòspit i que a l’exterior
del clos que els aplega hi ha neu i
gel. Cap al final de la història,
això sí, un bri d’il·lusió: de la fi-
nestra estant, ja es veuen uns se-
nyals de desglaç. La fidelitat es-
tricta a les al·legories fa, però,
que en el refugi, i sense sortir-ne,
es produeixin diàlegs creuats per
parelles, dels quals els altres per-
sonatges en són del tot aliens. Es
tracta, doncs, de converses juxta-
posades, que s’inicien quan els fo-
cus il·luminen els dos conversa-
dors i s’acaben quan els focus cer-
quen una altra parella, mentre la
resta de personatges queda a la
penombra. La fórmula, comes de-
dueix fàcilment, no pot ser més
artificiosa i arruïna tot possible
clima dramàtic i el consegüent in-
terès per la globalitat de la histò-
ria. Crec que Un refugi indie no
està a l’altura del que cal esperar
d’un dramaturg tan consolidat
comPauMiró, el qual, de totama-
nera, dirigeix amb força bons re-
sultats uns joves intèrprets amb
no gaire experiència. Complei-
xen bé la cambrera Andrea Tre-
pat, Isaac Alcayde, el músic Joan
Solé, i destaquen per una ex-
cel·lent gestualitat Marta Ossó,
Jordi Llovet i Peter Vives.c
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