
DIVENDRES, 19 ABRIL 2013 C U L T U R A LAVANGUARDIA 29

Als Estats Units, 24 hores sense el
rostre d’un culpable deu ser un temps
intolerable.

Todos con@AltaFilmsQué triste ver cómo muere la cultura.
Mi apoyo y cariño a los trabajadores y
amigos de@AltaFilms

Julià de Jòdar Escriptor

A veure si l’anomenada comunitat
internacional entén d’un cop que
estem procurant lluitar per fugir de la
barbàrie sense caure en una altra.

#tuitsdecultura Jordi Balló Crític de televisió
@jordiballo

María Valverde Actriu
@MariaValverdeR

M. CHAVARRÍA Barcelona

E
s tracta de la prime-
ra òpera escenifica-
da que dirigeix al Li-
ceu des que va co-
mençar l’etapa com

a director musical del gran tea-
tre. I és també el seu primer
Wagner des del fossat. Un repte
per partida doble per a qui té
tots els focus al damunt, amb un
públic impacient per assaborir
el calze promès d’una Simfònica
del Liceu de so espec-
tacular. Josep Pons
(Puig-reig, 1957)
acull La Vanguardia
al seu pis de l’Eixam-
ple. “Plató, Plató, vi-
ne”, crida al gat per
poder fer-lo fora del
despatx.

La seva primera
òpera al Liceu havia
de serMadamaBut-
terfly, però la va di-
rigir finalment José
Miguel Pérez-Sier-
ra. Per què?
Perquè jo no era a
Barcelona per prepa-
rar-la. Venia d’una gira directa-
ment per als assajos de sala i no
volia que fos així. Amb Wagner
sí que he estat a tots els assajos
d’escena, i és fonamental, per-
què hi hamoltes coses per resol-
dre. És aquí on perceps com els
cantants presten atenció i ener-
gia a l’acció, una cosa complexís-
simadememoritzar i de fermen-
tre es canta. Els trobo admira-
bles. Però la concentració en la
música baixa i des de fora veig
quina pot ser la tendència.

Com encara la partitura de
L’or del Rin i de la tetralogia
en general?
Crec que la part vocal té una
gran importància. No s’ha de ta-
par les veus. És un error ferWag-

ner en un sentit gruixut i pesant.
Sí que hi ha passatges aquí que
ho són, com el dels gegants, però
el primer acte és eminentment
aquàtic, tot el que passa està en-
voltat d’aigua... i el tercer té gust
demetall, el de les pedres precio-
ses de la mina en què es treballa.
Wagner era un mestre, donava
el sabor i color que li correspo-
nia a cada part.
Veig que té clar com s’ha

de vendre a la gent jove
aquesta òpera, la versió origi-

nal d’El senyor dels anells.
Té molts atractius a part d’una
dramatúrgia tan seductora com
per ser copiada. El llibret està
molt ben fet, al servei de l’esce-
na; és un títol important per als
amants del teatre, però també
per als amants de les veus. Wag-
ner feia el llibret i després escri-
via una primera línia vocal, aquí
bellíssima. I és magnífica la for-

ma en què expressa el text la
veu, és teatre musical. I a partir
d’aquí ho va engrossint, deixant
que l’orquestra subratlli i ambi-
enti el que passa a escena. Amb
el leitmotiv et va situant i amb
una simple pinzellada, un acord
o una líniamelòdica que després
fa evolucionar dóna suport a l’es-
cena, de forma tanmagistral que
et pot seduir i fer oblidar tot allò
lleig que pot tenir l’acció.

Fascinat per la cuina de
Wagner?

És que és un revolu-
cionari capaç de
crear un univers so-
nor nou. Ell recons-
trueix l’orquestra,
connecta amb el con-
cepte renaixentista
de famílies senceres
d’instruments i les
amplia, se n’inventa
alguns. Tenia un ull
fascinant que ho vi-
sualitzava tot. “Si la
meva música sonés
com jo la sento, la pro-
hibirien”, deia, per po-
derosa. Perquè ell no
vol agradar-te, et vol

a tu; no vol la teva aprovació si-
nó adeptes, i els té. S’ha de llegir
Nietzsche, un savi que va caure
a les seves mans com un xaiet i
després s’hi va rebel·lar i va ad-
vertir dels mals que porta, dels
quals un s’ha de vacunar.

Té recorregut l’orquestra
del Liceu per afrontar L’or...?
S’ha de tocar bé, molt bé, és difí-
cil en si mateix per a qualsevol
orquestra. Cal tocar-lo transpa-
rent, amb una gamma de colors
molt diferents i força contrastos.
L’or... és la primera obra del grup
i encara té influència classicista,
així és que ha de sonar neta.c

Tristán Ulloa Actor
@TrisUlloa@julidejdarmuoz
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LLEGIU UNA VERSIÓ MÉS EXTENSA
D’AQUESTA ENTREVISTA A

Només cal parlar amb persones de diferents nivells
dels sectors hospitalari i farmacèutic a Catalunya
per constatar que el deteriorament de la situació

és tràgic. Retallar demanera transversal no ha contribuït a
estabilitzar la salut de la salut. Al contrari: ha multiplicat
els conflictes i ha escampat la infecció a zones d’una estruc-
tura que, fins fa poc, encara se’n sortia. El discurs dels polí-
tics amb responsabilitat en aquesta matèria és tan conegut
com inoperant. Hem passat de vantar-nos de tenir la mi-
llor sanitat del món (una afirmació que ja ens hauria d’ha-
ver fet sospitar) a lamentar-nos que Espanya ens asfixia.
Resultat: la Generalitat no potmillorar ni la situació finan-
cera ni uns terminis de pagament que, en realitat, són abu-
sos de morositat.
Fa relativament poc temps, aquests mateixos polítics

van celebrar l’aprovació d’una llei de morositat de l’admi-
nistració que són els primers de no complir. Com a solu-
ció, la gran troballa és: a) la promesa d’un país idíl·lic en el
qual els impostos seran gestionats pel Govern mateix, o b)
una Espanya del PP que millorarà sense saber exactament
ni com ni quan. Suposant que aquestes dues solucions pu-
guin ser factibles, la pregunta que es fan els qui ara estan
patint les primeres (i segones i terceres) onades d’austeri-
tat autodestructiva és aquesta: què farem mentre no arri-
ben a o b?
Els estralls de la morositat del Govern estan afectant

la motivació dels professionals, els projectes d’investi-
gació de centres pú-
blics, la qualitat de
molts serveis i, so-
bretot, el teixit, in-
visible però vital, de
petites empreses
deproveïdors de ser-
veis, de medi-
caments i d’altres
elements comple-

mentaris del sistema de salut.
Els pacients, els metges i les farmàcies són les víctimes

més vulnerables d’una situació que aviat serà terminal i
irrecuperable. “Hem passat del 10 al 0 sense passar pel 5”,
em comenta un professional de la mediació entre hospi-
tals, metges i farmacèutics, especialitzat en la comercialit-
zació demedicaments per al tractament demalalties infan-
tils. “Ara estem immunodeprimits”, em comenta. Li dic
que sí perquè tot el que diu sona a veritat de veritat, allu-
nyada de la retòrica oficial. I també perquè em fa vergonya
admetre que no sé què vol dir exactament immunodepri-
mit. Quan arribo a casa, busco la definició i m’adono que
l’adjectiu és tan terrible com adequat. L’organisme està
perdent defenses, ésmoltmés vulnerable a les infeccions i,
precisament per això, necessita més recursos per superar-
les i no que el condemnin a un col·lapse que exigeix una
intervenció d’emergència integral i no promeses o amputa-
cions que n’allarguin l’agonia.

El mestre Pons a casa seva, a l’Eixample

LA DIFICULTAT

“Cal tocar-lo
transparent, amb
una gamma de colors
molt diferents”

PEDRO MADUEÑO

El deteriorament de
la situació hospitalària
i farmacèutica
s’ha fet tràgic

Josep Pons, director artístic del Liceu

Sergi Pàmies“Ésunerror ferWagner
d’unamanerapesant”


