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“Als assajos ens hem dedicat a
jugar, a divertir-nos, a realitzar
una gran festa del moviment, el
vers i el llenguatge a l’escenari”,
afirmava fa uns dies el director
de l’obra, Oriol Broggi. Al cap i a
la fi, el Cyrano de Bergerac
d’Edmond Rostand està atapeït
de mosqueters, baralles, balls,
guerres, duels d’esgrima i conspi-
racions... encara que tot això no

sigui sinó el riquíssim teló de
fons d’una, de diverses històries
d’amor d’aquelles que són més
grans que la vida.
I, efectivament, l’arrencada

delCyrano queBroggi va presen-
tar ahir a la sala teatral de la
Biblioteca de Catalunya –on ro-
mandrà fins al 22 de juliol– és
un gran joc, ple de bon humor,
de moviment, d’interacció amb
el públic, aprofitant que justa-
ment el mateix inici del Cyrano
és una representació teatral que
el soldat poeta deBergerac inter-
rompper fer fugir espaordit l’ac-
tor, la declamació del qual con-

sidera insuportable. Una inter-
rupció realitzada –com han fet
broma abans els actors a la fun-
ció– justament en una jornada
que al teatre es troba el bo i
millor de la societat local: “Els
Esteve, els Prat, la senyora Rius,
els Millet... i tota l’Académie”. I
l’Académie –continuen amb el
joc– són els crítics teatrals de
Barcelona, començant per Joan
de Sagarra i Joan-Anton Be-
nach, i també Xavier Bru de Sa-
la, ja que la seva traducció de
l’obra torna a ser la gran base
d’aquest Cyrano, 27 anys des-
prés que JosepMaria Flotats tri-

omfés amb la seva mítica inter-
pretació al Poliorama.
El joc, la calidesa i l’humor

amaren tota la proposta deBrog-
gi, amb l’afegit de moltes esce-
nes d’espadatxins ben resoltes i
fins i tot ambmoments en què el
protagonista, un gran Pere Ar-
quillué, cobrint-se el cap amb la
seva eterna capa negra per en-
ganyar el comte de Guiche, des-
encadena el riure recordant a
aquell criat geperut que encar-
nava Marty Feldman a El jove
Frankenstein. Però alhora,
aquest joc càndid, de vegades in-
fantil, contagiós, sempre blanc

fins i tot quan es tracta de lluites,
va il·luminant unes històries
d’amor a les quals, curiosament,
al final no els cal cap llum.
Un amor generós, on el tendre

i enginyós Cyrano, amb el seu
nas enorme sent que no pot ser
estimat, que no n’és digne, i és
capaç d’ajudar el jove i atractiu
pretendent de la seva estimada,
la seva cosina Rosaura –Marta
Betriu–, a conquerir-la amb l’aju-
da dels seus versos. I, més que
dels seus versos, del seu mateix
cor, perquè és en la foscor de la
nit, sota el balcó de l’estimada,
sense llum, amagat Cyrano per
xiuxiuejar les paraules que aju-
din a l’atractiu pretendent –Ber-
nat Quintana–, quan Rosaura,
sempre a la recerca de la bellesa
i l’enginy verbal, s’enamora en
canvi d’una veu, d’una tendresa,
d’unamanera de ser, que no des-
cobrirà que pertanyen a Cyrano

fins que ja serà massa tard.
Les parets i voltes gòtiques de

la Biblioteca de Catalunya sens
dubte van resultar un ajut impa-
gable per a l’obra, perquè men-
tre en un acte podien ser sense
cap problema un teatre, en un al-
tre eren un convent i en un ter-
cer una acadèmia de cadets gas-
cons. I, amb la sorra del terra,
l’escenari de la guerra. Unes cor-
tines, dues oliveres falses, uns
bancs, unes cadires, una taula
per als pans del pastisser poeta
Ragueneau i, per descomptat, un
balcó per dir els versos més bo-
nics i tristos a l’estimada, són els
pocs elements físics de l’obra,
sempre àgil, de vegades amb al-
gun problema per sentir-la bé
quan s’allunyen els actors cap al
fons i potser de vegades amb un
Cyranomassa en penombra, una
manca de llumque nopermet en-
treveure en alguns moments la
impressionant gestualitat facial
d’Arquillué. Però cap problema:
el públic va aplaudir amb força
la companyia i va ovacionar el
gran, enorme Cyrano.c

Gràcies ienhorabona Balenes ibancs
CRÍT ICA DE MÚSICA CLÀSSICA

Marta Betriu i Pere Arquillué en una escena de Cyrano de Bergerac, a la Biblioteca de Catalunya

CRÍT ICA DE CANÇÓ

El joc, la calidesa
i l’humor filtren
la proposta, ajudada
per l’espai gòtic
de la Biblioteca

IberCamera

Intèrprets: Orquestra Txaikovs-
ki. Alexei Volodin, piano
Direcció: Vladimir Fedosséiev
Lloc i data: L’Auditori
(21/V/2012)

JORGE DE PERSIA

Rússia neix i reneix, en una histò-
ria complexa, en la qual malgrat
totes les tempestes hi ha valors
que sembla que són essencials.
La música forma una part molt
important de la seva idiosincrà-
sia i és curiós constatar que fins i
tot en els moments revoluciona-
ris amb gestos hostils de classe
van saber valorar una de lesmani-
festacions –quinta essència de la
burgesia!– com és el ballet clàs-
sic. Aparents contradiccions al

marge, les seves orquestres van
assitir també en aquests últims
anys al canvi de règim, però
aquesta, que era la de la ràdio de
Moscou, creada el 1930 i ara ano-
menada Txaikovski, ha renascut
i ho ha fet amb força, però per da-
munt de tot amb una qualitat que
sembla basada en un discurs fi,
en el gust per la brillantor tímbri-
ca, en la suma de detalls. I crec
–pel que sembla– que té en el di-
rector Fedosséiev un valor molt
important. És un músic de gest
cuidat, clar, que busca el detall
en la massa sonora; i en el cas del
repertori rus, que és el cas
d’aquest programa, el busca sen-
se caure en el populisme fàcil, en
un Rachmaninov d’excessos ro-
màntics de cinema.
La seva versió del Concert per

a piano núm. 2 ambel pianistaVo-
lodin, va resultar brillant, de so

potent (i molt sensible, com es va
veure al bis), potser amb massa
pes en el ritme del primer movi-
ment, però amb un adagio inspi-
rat, sensible, profund i líric, amb
detalls tímbrics que van culminar
a l’allegro final. No és fàcil fer El
Trencanous en concert si no es te-
nen les idees clares sobre el fra-
seig, els accents, les claus del vals
mai feixuc. Alguna dansa (Tre-
pak)unamica ràpida,molt de con-
cert; d’altres (Le Café) van deixar
veure una corda transparent, ele-
gant i amb joc de contrastos. Una
gamma de la musicalitat i recur-
sos del genial Txaikovski que va
culminar en la tensió i la mestria
orquestral de L’arbre de Nadal.
Es va tancar així aquesta tem-

porada d’IberCamera, una de les
joies del nostre temps, amb su-
port notori de públic, que tot i
que va tenir alguna vicissitud en-
tre les grans orquestres (inclo-
ent-t’hi el director), ens proposa
unprograma atractiu per a la pro-
pera. Gràcies i enhorabona.c

ElCyrano juganer i tendredeBroggi i
Arquilluéarrencaunagranovació
La sòbria i àgil proposta convenç el públic de la Biblioteca de Catalunya

Barcelona

Vinicio Capossela

Lloc i data: Arteria Paral·lel
(22/V/2012)

DONAT PUTX

L’italià Vinicio Capossela
–gran il·lusionista de la cançó
d’autor– va presentar Mari-
nai, profeti e balene, disc que
gira a l’entorn del mar i les se-
ves llegendes. La seva desfer-
mada imaginació invoca l’Odis-
sea,Moby Dick, el Lord Jim de
Conrad i altres qüestions, ela-
borant una crònica més que
singular. Capossela i els seus
sis músics van actuar envol-
tats per una escenografia que
suggeria l’interior d’una bale-
na. El gros de la funció va es-
tar dedicat a temes nous, en-

tre els quals Il fuochi fatui, can-
tada en un vaixell situat en un
extrem de l’escenari. Passant
del piano a la guitarra, va des-
tacar amb Job iAedo.LaiaTor-
rents, de Cabo San Roque, va
acompanyar-lo en una adapta-
ció de L’Atlàntida de Verda-
guer en català i en italià. Com
a eufòric complement, temes
anteriors (Il ballo di San Vi-
to...) i un generós bloc de versi-
ons (Carosone, Celentano...)
El guió contenia cops d’efec-

te com ara veure’l cantantPol-
po d’amor guarnit amb tenta-
cles, o interpretantVinocolo al
costat d’un ciclop ebri... Un
món inaudit que Capossela va
vincular amb la nostra època,
quan va llançar aquesta pro-
posta: “Per què no creiem en
sirenes en comptes de creure
en l’FMI?”.c
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