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DivertimentL’estranger
extraviat

Atoms for Peace

Lloc i data: Razzmatazz
(17/IV/2013)

RAMON SÚRIO

Ja sabem que Thom Yorke és
un músic inquiet. Aquesta lloa-
ble actitud investigadora es va
traslladar al seu primer projecte
en solitari, el lloat The Eraser
(2006), i ara al grup Atoms for
Peace, amb el qual acaba de pu-
blicar Amok. En tots dos rock i
pop cedeixen pas a l’electrònica
acompanyat de Nigel Godrich,
el seu estret col·laborador i pro-
ductor fetitxe, junt amb qui s’ha

lligat lamanta al cap per presen-
tar-los en una sèrie d’esdeveni-
ments selectius, a mig camí del
concert a l’ús i un set de DJ. El
problema és que AFP és un su-
pergrup de cinc músics que in-
clou Flea, baixista de Red Hot
Chili Peppers, Mauro Refosco,
percussionista brasiler de Forro
In The Dark, i Joey Waronker,
un altre productor prestigiós.
Sense ells la posada en escena

va quedar reduïda a una sessió
tecno a quatre mans, amb lleus
pinzellades de guitarres i baix.
Sort dels visuals de tres pan-
talles, que van donar color ima-
ginatiu a un espectacle que va
acabar sent més pla del que s’es-
perava. Hi va contribuir un so
pasterada que tot just deixava

entendre la veu d’un sorprenent
Yorke, convertit en un desinhi-
bit ballarí, als antípodes del per-
sonatge torturat que se suposa
que és. La seva actitud hedonis-
ta, per no dir vulgar, va contras-
tar amb l’estoïcisme d’un Go-
drich que es va passar el xou
concentrat en les seves màqui-
nes, proporcionant unes bases
rítmiques sobre les quals Yorke
construïa les cançons, alternant
temes dels seus dos discos al
marge de Radiohead.
Va ser un divertiment en el

qual hi va haver freqüències
greus al més pur estil dubstep,
ritmes trencats de tendència
drum’n’bass, idil·lis propis del
downtempo, fosques abstrac-
cions progressives i fins i tot
alguna preciositat pop amb riff
ballable de cadència africana,
cas de la molt aconseguida Be-
fore your very eyes….

TECNO/POP

L’estranger

Autor: Albert Camus
Adaptació: Carles Alfaro
i Rodolf Sirera
Direcció: C. Alfaro
Lloc i data: Teatre Lliure (G)
(18/IV/2013)

JOAN-ANTON BENACH

Rodolf Sirera i Carles Alfaro, és a
dir, dos nomsde lamàxima serio-
sitat i solvència teatral del país,
han repetit l’aliança que el 2002
els dugué a muntar la versió de
La caiguda d’Albert Camus
(1913-1960). Ara han reincidit a
crear un nou espectacle a partir
de la primera novel·la del Nobel
francès: L’estranger (1942). Sire-
ra n’ha fet la traducció al català;
Alfaro n’ha assumit la direcció,
l’escenografia i la il·luminació, i,
tots dos, a quatre mans, la versió
escènica. Francesc Orella, que
tingué tot sol una actuaciómemo-
rable a La caiguda, repetiria com
a protagonista de l’obra, la qual,
certament, reclama una indivi-
dualitat potent, d’una forta ex-
pressivitat. Havent llegit la no-
vel·la, recordo que m’impressio-
nà la interpretació que de L’es-
tranger en feia Marcello Mas-
troiani a la pel·lícula de Visconti,
que programà aquella cosa que
en deien La Semana del Cine en
Color, el 1966 o 1967.
I bé: aquesta vegada, tot i que a

L’estranger la soledat hi té un pes
abassegador –“jo” i els altres,
“jo” i l’absurditat del món, el “jo”
inert de l’existencialisme nai-
xent–, a Francesc Orella l’acom-
panya en escena Ferran Carvajal;
l’excel·lent actor ve a ser un do-
ble de Meursault, el protagonis-
ta, commolt bé explicava la cròni-
ca de Justo Barranco en aquesta
secció. Per què, però, aquest in-
trús inventat, aliè a l’original de
Camus i a l’esperit mateix de la
novel·la? Em resisteixo a creure
que Sirera i Alfaro s’hagin rendit
al prurit, realment insignificant,
de no voler repetir-se. Per què,
doncs, si la fórmula utilitzada a
La caiguda va funcionar perfecta-
ment, no s’ha tornat a aplicar en
un text que tal vegada la reclama-
va més que l’anterior?
L’escletxa que els canvis de re-

gistre usats pel narrador (al lli-
bre) podria obrir per colar-hi la
innovació infausta no justifica de
cap manera la presència d’un se-
gonMeursault, mirall, consultor,
consciència, si cal, del criminal
protagonista, condemnat a mort
per l’assassinat d’un àrab. L’artifi-
ci és brutal, insostenible, i la pre-
sència fantasmagòrica d’aquest
nou personatge suposa, en opi-
nió meva, un atemptat constant
al clima dramàtic de la represen-
tació, alhora que facilita el pas a
una incongruència monumental
que es produeix quan, aprofitant
que sempre hi haurà un Meur-
sault en escena, pot entrar en l’ac-
ció “un altre” (!) personatge, com
el capellà, que ha de traginar
Francesc Orella per intentar el
penediment del reu. Ja ho sé, ja
sé que els espectadors somconvi-
dats a entendre que tot passa per
la ment de l’estranger, però la ve-

ritat és que, amb l’alquímia volun-
tarista, càndida i incauta practica-
da pels responsables de la drama-
túrgia, la comunicació entre l’es-
pai escènic i el públic esdevé des-
pullada del més mínim escalf
emotiu.

Com a trist consol del que em
sembla un clar desencert, cal dir
que Orella i Carvajal fan força bé
el que els han dit que havien de fer
i que Alfaro, artífex d’una direcció
errada de bon principi, fa lluir es-
plendorosament el seu gran ofici
d’escenògraf i il·luminador. Ha
creat un paisatge carcerari, inun-
dat cada dos per tres de tots els co-
lors del gris, imponent.c

TEATRE

Divendres 28 de juny, 21h · Catedral de Girona Preu: 30 / 25 €

René Jacobs Akademie für Alte Musik Berlin
G. B. Pergolesi: Stabat Mater

Diumenge 7 de juliol, 20h · Catedral de Girona Preu: 10 / 7 €

Ton Koopman, orgue

J. S. Bach: Toccata i fuga en Re menor i altres obres de Bach, Buxtehude, Cabanilles i Correa de Arauxo

Dimecres 3 de juliol, 21h · Claustre de la Catedral de Girona Preu: 10 €

Àlex Alguacil, piano
Presentació estatal de peces de J. Brahms,W. A. Mozart i H. Parra i obres de Prokofiev, Poulenc i Chopin

Dissabte 13 de juliol, 21h · Claustre del Monestir de sant Daniel de Girona Preu: 10 €

Psallentes
La processó de les beguines ·MIL·LENARI DEL MONESTIR DE SANT DANIEL

Diumenge 30 de juny, 20h · Auditori de la Mercè de Girona Preu: 25 €

Quartet Mosaïques
W. A. Mozart: Quartet núm. 17 Si b M, KV 458 “La caça” / Quartet núm. 19 Do M, KV 465 “Dissonàncies”

Dijous 11 de juliol, 21h · Teatre Municipal de Girona Preu: 15 €

Andreas Staier, clavecí / Alexander Melnikov, piano

Preludi i fuga: diàleg Bach - Xostakòvitx

Divendres 5 de juliol, 21h · Auditori de Girona ENTRADA GRATUÏTA

Josep Pons & JONC
O. Messiaen: Turangalîla-Symphonie · CONCERT DEL 20è ANIVERSARI DE LA JONC

Diumenge 14 de juliol, 20h · Claustre de la Catedral de Girona Preu: 25 €

Javier Perianes, piano

F. Chopin · C. Debussy · F. Mompou · M. de Falla

Concerts al claustre de sant Domènec ENTRADA GRATUÏTA

Dilluns 1 de juliol, 21h · Claustre de sant Domènec Trio Areté
Dimarts 9 de juliol, 21h · Claustre de sant Domènec Quintet DaCap

AMB LA
CO L · L A B O R AC I Ó

D E :

VENDA D’ENTRADES
a partir del 23 d’abril

Auditori

Nits de Clàssica

E S P A I ( ) D I V Í

Música i
gastronomia

al cor del
barri vell

Més informació: www.auditorigirona.org/nitsdeclassica · 872 08 07 09

CANALS DE VENDA: WEB · TELÈFON · TAQUILLES Segueix-nos a:

Al Museu d’Història de Girona

Concert + Sopar :
Concert 28 de juny: 50€ (IVA inclòs)
Concert 7 de juliol: 45€ (IVA inclòs)

Sopar :
38€ (IVA inclòs)

CRÍTICA


