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Jove Orquestra Nacional
de Catalunya
L’AUDITORI
17 d’abril

JAVIER PÉREZ SENZ

L’actuació de la Jove
Orquestra Nacional
de Catalunya (JONC)
en la temporada de
l’OBC suposa una in-

jecció d’optimisme davant les crisis
i tensions que agiten el panorama
musical català. Almenys en aquest
terreny, les coses funcionen raona-
blement bé i el nivell, cada vegada
més alt, dels joves instrumentistes
que en el futur nodriran les files de
les orquestres professionals produ-
eix la reconfortant sensació de la fei-
na ben feta. El seu director artístic,
Manel Valdivieso, es creix davant els
reptes i dissenya programes de risc,
amb obres que exigeixen molt en el
pla tècnic i estilístic. En aquesta oca-
sió, va apostar per dues obres mes-
tres del compositor hongarès Béla
Bartók –la suite d’El mandarí mera-
vellós i el Concert per a violí núm. 2–,
en un programa que, fidel al seu
compromís amb la recuperació del
patrimoni musical català, va resca-
tar de l’oblit l’interessant poema
simfònic El rapte de les sabines de
Manuel Blancafort (1897-1987) su-
mant-se a la commemoració del 25
aniversari de la seva mort.

Començar un concert amb l’ex-
plosiva suite d’El mandarí merave-
llós suposa una descàrrega extra
d’adrenalina, perquè no dóna treva
als músics. Valdivieso va fer un
magnífic treball, mantenint la ten-
sió, deixant espai al lluïment puntu-
al d’alguns solistes –va brillar pel
seu magnífic so el clarinetista Liam
Harman– i fent gaudir a tothom
amb el remolí de colors i ritmes que
Bartók condensa en aquesta obra.
Va sonar amb fluïdesa i brillantor El
rapte de les sabines, segona obra
simfònica de Blancafort, que mos-
tra sense complexos la seva influèn-
cia francesa, però també la voluntat
d’integrar l’esperit de la música po-
pular catalana en un llenguatge sim-
fònic acord amb el seu temps.

La sensacional Helena Satué
Una altra de les grans alegries de la
vetllada va ser la sensacional actu-
ació de la violinista barcelonina He-
lena Satué en el Concert núm. 2 de
Bartók, una obra d’endimoniat vir-
tuosisme i desbordant riquesa ex-
pressiva que va saber recrear amb
gran musicalitat i afinació exquisi-
da. I com a propina, va tocar un en-
cantador arranjament del Clar de
lluna de Debussy per a violí i septet
de corda signat per Francesc Guz-
mán, inspirat concertino de la
JONC en aquest concert.e
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JONC en concert:
la reconfortant
sensació de la
feina ben feta

Vuit hores llegint ‘Tirant lo Blanc’ al Teatre Romea
L.S.

BARCELONA. “A Catalunya tenim
un text conegut que li passa el ma-
teix que a El Quixot a l’estat espa-
nyol: tothom en parla però no l’ha
llegit pràcticament ningú”, deia sin-
cer Carles Canut. El director de la
Fundació Romea va presentar un
acte insòlit per a la diada de Sant
Jordi que hauria de contribuir a
augmentar-ne la lectura: el dilluns
23 d’abril es llegirà de cap a peus,
durant vuit hores, el Tirant lo Blanc
de Joanot Martorell.

Els rapsodes seran cares conegu-
des: hi haurà 40 personalitats de la
societat civil que s’aniran turnant
cada 10 minuts en el paper de narra-
dor –el president Artur Mas, Gem-
ma Nierga, Sergi Belbel, Ernest Be-

nach, Najat El Hachmi, Vi-
cenç Villatoro, Muriel
Casals i el conseller
Ferran Mascarell, en-
tre d’altres– i hi hau-
rà 23 actors professi-
onals –també noms
reconeguts com Jo-
sep Maria Pou, Joan
Carreras, Àngels Bas-
sas, Anna Ycobalzeta,
Victòria Pagès i Mar Ull-
demolins– que interpretaran
la resta de personatges durant du-
es hores. No hi haurà ni vestuari ni
escenografia, només dos faristols
per als narradors.

La gesta no té precedents cone-
guts des de finals del segle XV, quan
el cortesà d’Alfons el Magnànim,
Martorell, va publicar el primer

ARTS ESCÈNIQUES

Llançar-se al joc per sortir de la crisi

Quatre personatges a punt de to-
car fons s’embranquen en la parti-
da decisiva de la seva vida. Pau Mi-
ró escriu i dirigeix Els jugadors al
Teatre Lliure de Gràcia, amb un
repartiment extraordinari.

novel·la –i uns actors extraordina-
ris– i amb el punt just d’amargor i
humor. “Són personatges solitaris
que es fan de la família: homes
d’aquesta edat, sense gaire brillan-
tor, es necessiten”, explica Miró.

Deixar de ser útil
En la primera trobada dels quatre
jugadors després de temps, el pro-
fessor els reuneix perquè testifiquin
en un judici. Més tard, quan els ca-
lés per comprar ginebra i pagar l’ad-
vocada s’acaben, els necessita per
vendre fins i tot l’urna d’or on té les
cendres del pare, que se li apareix a
les nits. “Aquest fantasma de l’in-
conscient representa el pes literal
d’un pare que t’ha imposat coses de
les quals necessites desprendre’t,
però també simbolitza el fet que ca-
da generació ha de pair que deixa de
ser útil. Els quatre personatges no
suporten ser menys útils per a la so-
cietat que els joves”, explica el dra-

maturg. I l’enterramorts ho abo-
ca així: “El que importa de debò
és la violència. Algú ha de dir a les
generacions que vénen que no és
el seu torn”, diu nerviós, amb
desfici i ganes de matar el xulo de
la seva prostituta.

Quan tanquen la barberia per
reformes –“no hi ha feina, la gent
es torna calva”, justifica l’home–
i quan els càstings per fer d’actor
escassegen, un missatge del pare
mort podria ser la solució dràs-
tica als seus problemes. S’ho han
de jugar: negres o vermelles. “Ne-
cessiten un estímul fort perquè
tot ha deixat de bategar. O van a
totes o res. No són herois d’acció,
al contrari. Però si no, ¿quant de
temps es pot aguantar el desas-
tre? Ens pensem que això s’aca-
barà i és mentida. Això ha canvi-
at, però nosaltres ens anem expli-
cant històries per no acceptar-
ho. Ens costarà”.e

L.S.

BARCELONA. “Brindem?”, pregun-
ta el professor. “Per què brindem?”,
respon el barber. “Perquè encara
queda ginebra!”, li enclasta amb ma-
la bava. Els personatges d’Els juga-
dors són perdedors. Perdedors al
casino i en tots els aspectes de la vi-
da. Al voltant del tapet hi ha un pro-
fessor de matemàtiques suspès de
sou i feina per apallissar un alum-
ne (Andreu Benito), un enterra-
morts enamorat patèticament
d’una prostituta (Jordi Bosch), un
actor addicte a robar als supermer-
cats (Jordi Boixaderas) i un perru-
quer que acomiaden de la seva bar-
beria (Boris Ruiz). Són quatre tipus
normals que han quedat fora de joc:
als cinquanta anys ja no són atrac-
tius, no tenen èxit personal ni pro-
fessional. Només troben consol,
comprensió i companyia en els seus
amics i les seves partides de cartes.
La cita és al Teatre Lliure de Gràcia
des d’avui i fins al 20 de maig.

Els jugadors ensenyen la cara
més íntima i personal de la crisi, la
que afecta l’alegria i la seguretat de
cada casa. “Aquesta transformació
que estem vivint i que no entenem
ens obliga a renunciar a coses a les
quals ens havíem acostumat, ens
obliga a canviar el xip i no ho volem
acceptar –diu l’autor i director del
muntatge, Pau Miró–. Els quatre
personatges se senten acorralats i
van cap a un extrem per reaccionar,
per sortir del coma”.

El director deixa enrere la famí-
lia –que va abordar en la trilogia Bú-
fals, Lleons i Girafes– i fa un retrat
de les petites misèries quotidianes
sense perdre el misteri dels seus an-
teriors muntatges, guanyant pro-
funditat amb uns personatges de

El professor, l’enterramorts, el barber i l’actor són els quatre personatges que es
troben per jugar a cartes, beure i compartir tristor. ROS RIBAS

Pau Miró retrata les misèries de quatre perdedors a ‘Els jugadors’, al Lliure

gran èxit de la impremta, amb
una edició valenciana el 1490 i
una de barcelonina el 1497. El
1511 va ser traduït i publicat en
castellà. Per això el va poder lle-
gir i alabar Cervantes a El Qui-
xot. L’Institut de Recerca en Cul-
tures Medievals de la Universi-
tat de Barcelona col·labora amb
aquesta iniciativa. “És un text es-
pectacular i atractiu, on hi ha de
tot i més”, destacava el professor
Carles Mancho: prínceps i prin-
ceses, moros i cristians, sexe i vi-
olència, engany, mentida, fideli-
tat i tendresa. L’especialista Lo-
la Badia ha elaborat el guió de
l’acte perquè cada hora es pugui
renovar el públic, de les 12 a les
8 del vespre. Les entrades costen
entre 5 i 10 euros.e

Juguesca
“Necessiten
un estímul
fort perquè
tot ha deixat
de bategar”,
diu Pau Miró

Sant JordiEls teatres acti-ven una campanyade descomptes: del 21al 28 d’abril es podencomprar les entra-des al TiquetRambla


