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FantàsticArquillué
CRÍT ICA DE TEATRE

A
quest és un projecte
privat, i fem el que
podem”, deien perso-
nes de l’entorn del

Palau de Fèlix Millet. No era
cert, però tot i així, el fet de
ser “privat” no eximeix d’assu-
mir el màxim compromís en
funció de la qualitat. Molts
amb escassos recursos es po-
sen l’exigència com a meta. I
en l’àmbit artístic, aquesta és
una de les premisses fonamen-
tals per créixer, per poder
donar el millor a la nostra
societat. És que no és fàcil en

orquestres com la del Vallès,
com tampoc –encara que amb
un altre model– per a l’Orques-
tra de Cadaqués. Un grup de
músics professionals treballen
–estic convençut– per donar
el millor de si mateixos, que
constitueix un capital humà
enorme. I, com tota maquinà-
ria sensible, mereix ajustos. I
s’ha de ser conscient que
l’aposta per la qualitat comen-
ça a partir de reconèixer les
limitacions i intentar superar-
les. El que és privat no està
renyit amb la qualitat, de vega-
des al contrari, i mai no hau-
ria de ser justificació per a la
mediocritat. Tenim una impor-
tant generació de músics joves
–el director Rubén Gimeno

que ve de l’Orquestra de Galí-
cia n’és una prova– i cal dei-
xar-los lloc, i en aquest sentit
els nostres dirigents han de
plantejar-se objectius ambicio-
sos, sabent que la situació és
la que és (la hisenda pública
es retreu) i, per això, l’únic
que val és el compromís de
tots, amb sapiència i responsa-
bilitat, inclosos els polítics i
els mitjans, en la defensa de la
qualitat. Si les coses són així,
aquesta illa que és la societat
catalana, que ha emprès coses
meravelloses en la vida musi-
cal i hi dóna suport amb la
seva traça, hi ha de participar.
La feina en funció de la quali-
tat és l’únic –crec– que ens
mantindrà vius.

RubénGimeno, a l’assaig de l’orquestra al costat del trombonista i artista resident Christian Lindberg

Sectorprivat i qualitat

GEMMA MIRALDA

Cyrano de Bergerac

Autor: Edmond Rostand
Direcció: Oriol Broggi
Lloc i data: Biblioteca de Catalu-
nya (23/V/2012)

JOAN-ANTON BENACH

Pocs mesos després de signar un
contracte d'ús temporal de la nau
de la Biblioteca de Catalunya que
ha acollit alguns dels seusmillors

èxits, la Perla 29 i Oriol Broggi, el
seu director, sembla que s’hagin
sentit més amos d’aquest espai
singular i amb el Cyrano de Ber-
geracn’han fet una ocupació inte-
gral, de lesmés arriscades. Benefi-
ciari de la llegenda que va difon-
dre Flotats el 1985, d’aquestmun-
tatge ens quedarà el record de la
fantàstica actuació de PereArqui-
llué, el seu protagonista, generós
complidor del deure d’atorgar al
personatge desventurat una soli-
desa humana i moral versem-

blant. No cal donar-hi voltes: el
Cyrano existirà mentre hi hagi
l’actor que se senti capaç d’aten-
dre l’obligació de recrear la criatu-
ra histriònica que de la confronta-
ció entre la seva delicada sensibili-
tat i una hòrrida deformitat facial
en fa un combat difícil, heroic, ine-
vitablement emotiu...

Sobre aquesta figura única, ba-
sada en un escriptor del XVII,
Edmond Rostand va abocar la se-
va facilitat versificadora per arti-
cular una història que va enten-
drir multituds des de l’estrena
(1897). L’autor va pouar als recur-
sos del vell romanticisme, inclo-
ent-hi icones tan suades com la llu-

na plena, present a tres dels cinc
actes de l’original, o l’enamorada
trista que es consola brodant en la
placidesa d’un jardí conventual.
Tot l’encant del drama esdevé

focalitzat en les intervencions del
noble i somiador guerrer de Ber-
gerac, al voltant del qual es pro-
dueixen situacions i interven-
cions que funcionen, directament
o indirectament, com a satèl·lits
del protagonista. Ara, el mèrit
principal de Broggi no radica tant
en fer que aquest mostri els mi-
llors registres, atès que Arquillué
és un immens primer actor, sinó
en haver aconseguit un movi-
ment escènic potent i un conjunt

interpretatiu de qualitat admira-
ble. I així Marta Betriu (Rosaura)
ens mostra el paper més brillant
de la seva carrera; Jordi Figueras
(ComtedeGuixe),moments d’efi-
càcia immillorable; Bernat Quin-
tana (Christian), amb aquella pun-
ta astènica de l’amant tímid, sen-
se paraules; Ramon Vila (amic de
Cyrano), magnífic. Babou Cham
(Capità Carbó, suposo) ho faria
molt millor si no baladregés tant.
Però això es degut al problema
principal del muntatge: com que
s’utilitza tot l’espai de la nau gòti-
ca. l’espectacle sovint quedamas-
sa escampat i el so i la il·lumina-
ció adients en pateixen.c

Jorge de Persia

MARICEL CHAVARRÍA
Sabadell

L
a Simfònica del Va-
llès es troba en un
punt imparable de la
seva trajectòria. Ha
assolit el seu quart de

segle sent la formació que omple
demúsica els auditoris del territo-
ri català –a l’espera que l’OBC fa-
ci valer el seu títol de “nacional”–
i s’ha convertit en referent del
món orquestral privat a tot Espa-
nya, amb un centenar de concerts
a l’any que generen el 70% dels
seus 2,3 milions d’euros de pres-
supost. A més, manté desplega-
des les seves antenes a l’hora d’in-
novar i apropar-se a aquest pú-
blic que encara es cohibeix da-
vant la solemnitat de la clàssica.
Aquesta setmana, la formació que
ocupa el cicle simfònic del Palau
de la Música Catalana ha trencat
amb el centralisme barceloní i ha
citat la premsa al seu local d’assa-
jos, l’antiga escola d’estudis mer-
cantils de Sabadell. Allà ha anun-
ciat la seva temporada més ambi-
ciosa i un concert d’aniversari.

Celebració amb xaranga. Dins
del cicle Simfònics al Palau, l’or-
questra celebrarà demà (19 h) jun-
tament amb Catalunya Música
els respectius 25 anys de vida. I
ho faran amb el seu director titu-
lar, Rubén Gimeno, i el trombo-
nista resident Christian Lind-
berg, de qui interpretaran una pe-
ça, al costat d’altres de Mozart i
Bach, i la 7a Simfonia de Beetho-
ven. També s’escoltaran les tres
fanfares finalistes del concurs or-
ganitzat per l’OSV, la guanyadora
del qual la decidirà el públic.

Comediants, companyia resident.
No és la primera vegada que
l’OSV s’alia amb el teatre per arri-
bar a nous públics. Però qui treba-
llarà l’actitud escènica dels mú-
sics i incidirà en l’escenografia de
tres dels concerts del seu cicle –el
Rèquiem de Mozart, el de Fauré i
una selecció d’El trencanous– se-
ran ni més ni menys que Come-

diants. “No tirarem petards, però
investigarem la manera d’apro-
fundir en les emocions, visualit-
zar-les a partir dels llums, el co-
lor i alguns objectes... o mirarem
de capgirar la tristesa d’un rè-
quiem, explicar l’emoció del més
enllà, potser deixant aquí la
matèria, descalçant-nos”, apunta
Jaume Bernadet, director de Co-
mediants. Compta per a això amb
la total complicitat de l’orquestra,
de la qual Gimeno –entusiasta,
meticulós i dement ràpida– expli-
ca admirat: “Aquests músics no
diuen mai no”.

Casablancas, Guinjoan, Cañizares
Als deu concerts del 17è cicle Sim-
fònics al Palau –que corre pa-
ral·lel a la 26a temporada de Sim-
fònics a Sabadell, més les òperes i
els concerts de cambra– hi seran
presents directors de prestigi
com Enrico Onofri, Andrew
Gourlay i Xavier Puig, i solistes
com Gabriela Montero, el Trio
Ludwig, Ingolf Wunder, Behzod
Abduraimov i JuanManuel Cañi-
zares, a més de l’Orfeó Català i el
Cor de Cambra del Palau. El re-
pertori va delConcert d’Aranjuez,
el Concert Emperador i el Triple
de Beethoven, fins a l’estrena
d’una obra del sabadellenc Benet
Casablancas i de les peces Archi-
piélago i Fanfara de Joan Guin-
joan. Sense oblidar l’especial clau-
sura acompanyant la jove jazzista
Andrea Motis.

Avantatges de ser privada. “Si no
fóssim privats ja no existiríem”,
diu el president i viola de l’OSV,
JordiCos. “No és un avantatge pe-
rò és el que els temps exigeixen.
Som a prop del centenar de con-
certs, per davant de l’ONE, i amb
menys pressupost. Som pioners a
Espanya d’aquestmodel de finan-
çament i l’esperit d’innovació ens
consolida en època de crisi: som
més econòmics i més rendibles,
també socialment, si compten les
activitats amb nens, gent gran i
presos. Però cal que els auditoris
entenguin el projecte i que s’apos-
ti decididament per nosaltres”.c
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Festival
del Mara Catalunya

a CAMBRILS del 25 al 27 de maig

www.festivaldelmar.net

Embarcacions des de 2 fins a 20 m., accessoris,
motos aquàtiques, serveis. Les millors marques i

expositors amb oportunitats noves i d’ocasió.
Ampli programa d’activitats i regates.

Només faltes tu. NO T’HO PERDIS! Horari: de 11.00 a 20.00 h.
ENTRADA GRATUÏTA

ANÀLISI

La Simfònica del Vallès celebra els seus 25 anys demà al Palau i contracta Comediants per a la pròxima temporada

Passióa totaorquestra


