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Lesdimensionshumanes

Dues cares delmateix dolor

OBC

Director: Eiji Oue
Lloc i data: L’Auditori (7/IV/2013)

JORGE DE PERSIA

La visita d’Eiji Oue, fins fa poc titular
de l’OBC, planteja una qüestió impor-
tant. De tothom són conegudes les opi-
nions oposades que es van donar sobre
la seva gestió, i especialment el signifi-
catiu suport d’un sector del públic i de
la mateixa orquestra. La seva rentrée
va arribar de la mà de la potent Simfo-
nia núm. 8 de Bruckner, un àmbit, com
el gran poema simfònic o fins i tot el
món mahlerià, del seu especial gust i

on es mostra molt eficaç. I és cert que
els artistes esmouen en àmbits estètics
de preferència i a un intèrpret no tot li
ve igual. Dic això mogut per la vibrant
versió d’aquesta Vuitena de Bruckner
que no faria dubtar cap mortal de po-
sar els llorers a lesmans d’Oue. Un alle-
gro inicial inestable en el bosc de me-
talls, encara que eficaç per part d’Oue a
sostenir la tensió d’un fraseig consis-
tent. Cert exercici de llibertat i pro-
funds silencis. I el millor va començar
al segon, quant a matisos, consistència
en tensió-relaxació i una potent secció
de contrabaixos que –igual que un solo
dels violoncels– van merèixer premi
en tota l’obra. Va dominar en aquesta
versió la bona expressió, que no tant la
netedat sonora. I en l’adagi la corda va
ser intensa i neta. Faltaven alguns solis-

tes, però l’orquestra va portar el com-
promís a molt bon nivell.
Mèrit del director, que mostra dues

dimensions humanes. I això es troba-
ria al centre de la crítica. Una de trans-
cendent, artística, no exempta d’emo-
ció, quemostra un esperit de grandiosi-
tat digne de la possessió (això que eti-
mològicament en diuen entusiasme,
vinculat a la inspiració) que comunica
i estimula amb claredat a l’orquestra
que l’assumeix i li permet donar molt.
L’altra, la humana dels sentiments, la
que li exigiria ser més racional en la
tasca, la que el fa també saltar de l’esce-
nari i fondre’s en una abraçada amb un
espectador que li porta flors, però que
no va poder –almenys en la seva ges-
tió– connectar amb el món més admi-
nistratiu de què també s’ha de nodrir
la tasca quotidiana d’una orquestra. Ja
ho vamdir, formidable director (de llo-
rer) per a visites i per connectar amb
un públic ple de sentiment.c

222anysde ‘La flautamàgica’

CLÀSSICA

OriolM.Diví

Cor Vivaldi

Director: Òscar Boada
Obres: Pergolesi, García Demestres
Lloc i data: Auditori Axa (6/IV/2013)

JAUME RADIGALES

Programa encertat, lligat en certa ma-
nera a la Setmana Santa que hem dei-
xat enrere i que deixa sentir dues ca-
res del mateix dolor: el que sent la ma-

re en veure el seu fill mort després
d’una cruel tortura. De fet, un Stabat
Mater es pot desvincular perfecta-
ment de l’adscripció original del text
(Maria sostenint el cos de Jesucrist re-
cent davallat de la creu) i traslladar-se
a una realitat que pot resultar d’una
terrible contemporaneïtat.
Així ho va entendre, fa anys, Alberto

García Demestres en una obra molt
cuidada, original però sense renunciar
a lligams evidents amb la tradició, com
ara la tonalitat o lamelodia. La partitu-
ra, destinada al Cor Vivaldi, va ser re-

cuperada dissabte en un doble progra-
ma encapçalat per un altre Stabat Ma-
ter, potser el més cèlebre de tots, el de
Pergolesi.
Un copmés, l’agrupació infantil que

dirigeix amb exigència i ductilitat Òs-
car Boada va demostrar que és una de
lesmillors agrupacionsmusicals de ca-
sa nostra. Si la pàgina de García De-
mestres s’amotlla bé a les possibilitats
canores dels membres del Cor Vivaldi,
la de Pergolesi exigeix un esforç nota-
ble per les seves tessitures extremes,
ben resoltes per les diferents solistes
que s’alternaven les àries i els duets en
una solució ben trobada i excel·lent-
ment acotxada pel col·lectiu coral
d’aquests petits cantors.c

La flauta màgica

Autors: Wolfgang Amadeus Mozart,
sobre text d’Emanuel Schikaneder
Intèrprets: Daniel Johansson (Tami-
no), Grazia Doronzio (Pamina), In-
Sung Sim (Sarastro), Thomas Tatzl
(Papageno), Maudy Fredrich (Reina
de la Nit), Helen Kearns (Papagena),
Loïc Félix (Monostatos), Nathan Berg
(Orador), nens del Tölzer Knabenc-
hor, Mario Cerdà (Segon orador). Or-
questra de la Comunitat Valenciana.
Director: Ottavio Dantone. Cor de la
Generalitat Valenciana. Director:
Francesc Perales
Director d’escena: Stephen Medcalf.
Producció del Teatro Regio di Parma.
Coreografia: Duncan Macfarland
Lloc i data: Palau de les Arts Reina
Sofia. València (6/IV/2013)

ROGER ALIER

La flauta màgica celebra 222 anys
d’existència (Viena, 30 de setembre
del 1791), però n’han hagut de passar
prop de 200 perquè el públic del nos-
tre país comenci a conèixer-la. Ara, en
part gràcies a la difusió cinematogràfi-
ca de Mozart, el Palau de les Arts Rei-
na Sofia ha fet un ple total en les sis
funcions programades d’aquesta tem-
porada, i els que sempre hem cregut
en Mozart ens en felicitem cordial-
ment. La producció que presenta el Pa-
lau de les Arts és bastant original i té
com a base que, a part de la flauta, les
campanetes, un punyal i un bastó, no
hi ha cap element escenogràfic que no
siguin les figures humanes d’un equip
vistós d’acròbates ballarins que cons-

trueixen plataformes, l’arbre del qual
es vol penjar Papageno, o es contorsio-
nen com flames de foc o les aigües de
les proves que passen els protagonis-
tes. Si la plataforma de la Reina de la
Nit li resulta òbviament incòmoda per
a la seva primera ària, la majoria de les
iniciatives escèniques són molt encer-
tades i fan de la producció una experi-
ència, si no sublim, almenys original, i
una posada en escena atractiva.
En l’extens equip vocal han sobre-

sortit especialment el tenor suec
Daniel Johansson, amb una veu ben
timbrada i eficaç, el Papageno ale-
many de Thomas Tatzl, que ha evitat
els tòpics habituals del personatge i ha
actuat força bé; la Reina de laNit,Mau-
dy Fredrich, en la segona ària, sobre-
tot, i la Pamina de Grazia Dominzio,

de petita estatura. També s’ha mogut
bé amb alguna acrobàcia el Monosta-
tos deLoïc Félix, de considerable expe-
riència. Ha estat un luxe tenir els tres
nens del Tölzer Knabenchor, i un bon
equip en les tres dames de la Reina, es-
pecialment la mezzosoprano Rosmina
Tomasoni.
L’extensió de l’equip obliga a abreu-

jar els bons moments de gairebé tots
els personatges, de manera que la fun-
ció, ben servida pel Cor de la Generali-
tat Valenciana, ha estat un plaer. Otta-
vioDantone ha tendit a alentir unami-
ca la marxa de l’orquestra, sens dubte
per aconseguir un millor relleu de la
música mozartiana, i ha estat ben
aplaudit al final, com ho han estat tots
els que hi han intervingut com a balla-
rins i figurants.c

H
a mort, a Montserrat, el pa-
re Oriol M. Diví (89), el
nom de referència de l’ex-
librisme català contempo-

rani. Home tímid i senzill, monjo be-
nedictí, va viure bastants anys a la co-
munitat que el monestir tenia a Tantur
(Jerusalem). Ambun dibuix net, directe,
d’un simplisme gairebé naïf, ha deixat
gravats prop de sis-cents ex-libris sobre
fusta. La immensa majoria sobre plan-
xes de boix, una fusta que és tan densa
(no té porus) que, posada en l’aigua, s’en-
fonsa.
La xilografia és una habilitat d’origen

medieval tendent a reproduir en sèrie i
sobre paper un dibuix que en principi fe-
ia un altre. En la història de la impremta
una cosa era el dibuixant i una altra el
gravador o tallista que li venia al darre-
re. Quan la industrialització aplicada a
les arts gràfiques va descobrir el fotogra-
vat, o sigui, la gravació química de les
imatges fotogràfiques sobre una planxa
convenientment emulsionada, l’ofici de
gravador, que era un ofici manual i de
còpia, va desaparèixer.
Però com va esdevenir-se amb tantes

altres de les arts aplicades, amb el mo-
dernisme el gravat va ser recuperat amb
voluntat artística. Riquer i Triadó són
els dos grans noms del gravat d’ex-libris,
aquestes petitesmarques que personalit-
zen la propietat dels llibres. I, ja en el
noucentisme, és Ricart qui aconseguirà
elevar l’antic ofici de gravar sobre fusta
a la categoria d’art no imitatiu.
La dificultat de tot gravat és que s’ha

de dibuixar amb incisions sobre la plan-
xa pensant que la imatge quedarà a l’in-
revés quan s’entinti i imprimeixi. El gra-
vador ha de pensar el món en una duali-
tat perfectament complementària de
buits i plens. Perquè tot el que ha de que-
dar blanc sobre el paper ha de buidar-se
prèviament amb el burí o amb la gúbia.
El pare Oriol M. Diví era el conserva-

dor de la secció de gravats de la bibliote-
ca de Montserrat (n’hi ha més de

16.000!), que va crear l’abat Gusi. I tenia
el seu taller personal en una cambra an-
nexa a l’antiga impremta del monestir,
l’obrador tipogràfic que va iniciar-se
aquí el 1498, quan a lloms d’una mula hi
va arribar el mestre alemany Joan
Luschner amb el seu prodigiós artefacte
de premsar planxes.
Fa ja molts anys hi vam ser, un dia

d’hivern. Les premses ja feia molt de
temps que no hi funcionaven. Però enca-
ra s’hi ensumava l’àcida fortor de la tinta
i eren emocionants de veure, en els
ullets del pareOriol, laminerva i les cisa-
lles, les caixes amb els vells tipus de
plom... Avui ja no es troben tipògrafs i
són molts rars els impressors que saben
tirar un gravat sobre fusta. I ara hi ha
tantes possibilitats de manipular imat-
ges per ordinador que es pot dir que
estem vivint la segona mort de la xilo-
grafia.
Amb el pare Oriol M. Diví, el degà de

l’exlibrisme català, desapareix tota una
època del gravat sobre fusta. Ell i la seva
obra seran recordats de ben segur en el
XXXVCongrés Internacional d’Exlibris-
tes, que l’abril de l’any vinent recalarà a
Catalunya.
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Una escena de la despullada La flauta màgica del Palau de les Arts

Oriol Pi de
Cabanyes

KAI FÖRSTERLING / EFE

Amb el pare Oriol M. Diví,
degà de l’exlibrisme català,
desapareix tota una època
del gravat sobre fusta
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