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XAVIER CERVANTES
BARCELONA

Ves per on, la Diagonal ha
esdevingut un eix de fes-
tivals. En un extrem, to-
cant a mar, acull el Pri-
mavera Sound. I a l’altra

banda, quan Barcelona enfila cap al
Baix Llobregat, s’hi fa des d’ahir el
Festival Jardins de Pedralbes, una
mena de Festival de Cap Roig a la
ciutat però en un entorn que sembla
qualsevol cosa menys urbà. El pro-
tagonista de la inauguració va ser
Josep Carreras, una veu lírica per a
un programa simfònic centrat en
clàssics nord-americans del segle
XX; és a dir, en obres irrefutables del
musical que va fer de Broadway el
centre del món.

El tenor barceloní va cantar amb
el Palau Reial a l’esquena i per a
unes dues mil persones assegudes
davant d’un escenari prou gran per
encabir-hi els músics de la GIOr-
questra gironina dirigida per David
Giménez. Abans d’arribar a la zona
del concert, calia caminar pel jardí,
on desenes d’hostesses repartien
educadament ventalls vermells i
publicitat de cotxes de gamma alta.
Pel camí se sentien tot de fragànci-
es i perfums difícils de notar més
enllà de l’upper.

Un cop l’orquestra va ocupar el
seu lloc, Martín Pérez, director del
festival, va agafar el micro per donar
la benvinguda al públic amb saluta-
cions especials per al conseller de
Cultura, Ferran Mascarell, i per a
l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias.
“Gràcies, alcalde, per fer-me confi-
ança”, va dir Pérez, que va reconèi-
xer que sentia “emoció, entusiasme
i responsabilitat”. “Això és per a
Barcelona i ho tirarem endavant”,
va exclamar Pérez, com si conjurés
les estrelles de la nit barcelonina
perquè el festival efectivament se’n
surti. De moment té la certesa que
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Un tenor als Jardins de Pedralbes

Julio Iglesias no deixarà cap cadira
buida, però falta saber quina respos-
ta tindran els concerts de Lana del
Rey, Antony o Crosby, Stills & Nash.
Quin públic aplegaran? Un que sigui
capaç de pagar preus de l’estiu em-
pordanès a Barcelona, això segur.

La màgia de Bernstein
El concert va començar amb l’or-
questra movent-se amb elegància
per l’obertura de Candide de Leo-
nard Bernstein, un dels autors que
va subministrar algunes de les mi-
llors partitures de la nit. Va rebre
una ovació Josep Carreras, que va
sortir a escena per enllaçar dos mo-
numents de Rodgers & Hammers-
tein i Jerome Kern, abans que apa-
regués l’altra protagonista de la vet-

llada, la soprano italiana Gladys
Rossi, per cantar Glitter and be
gay, de Bernstein. Tant Carreras
com Rossi van cantar amplificats
i van abraçar el repertori amb res-
pecte, sense forçar estridències lí-
riques, transmetent la màgia de
melodies instal·lades en la memò-
ria musical del segle XX. Plegats
van fer el duo que va tancar la pri-
mera part del concert, All I ask of
you d’Andrew Lloyd Webber.

Després d’una pausa de vint
minuts, Carreras va reprendre
l’actuació amb la interpretació de
la immortal Moon river. Va ser el
punt de partida d’un bloc amb al-
tres joies com Summertime de
George Gershwin i Night and day
de Cole Porter.e

Josep Carreras durant la interpretació de la immortal Moon river de Henry Mancini,
un dels clàssics nord-americans que va cantar ahir als Jardins de Pedralbes. PERE VIRGILI

Josep Carreras obre un nou festival interpretant peces de Broadway

Gatti: alfa i omega
tall curiós: el músic italià ha em-
marcat la temporada, va obrir el
curs de Palau 100 amb els esplen-
dors de la Filharmònica de Viena
i tanca ara el cicle d’Ibercamera.

Gatti va controlar amb mà
mestra els fluxos sonors de Tris-
tan und Isolde i va signar un Par-
sifal (especialitat de la casa des-
prés d’uns quants estius a Bay-
reuth) de benvinguda unció,
abans de deixar-se anar amb un
preludi de l’acte primer de Die
Meistersinger von Nürnberg tan
enèrgic que la batuta va saltar
pels aires. A diferència d’altres
músics de propina automàtica,
Gatti es va fer pregar abans de
sorprendre amb un sol bis: un ra-
bent preludi de Carmen de Bizet.
Verdi o Wagner? Nietzsche!e

Marcel Borràs i Nao Albet en
l’última obra del cicle T6. D. RUANO
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Tarda rabiosa
a Agbanäspach

Clàssics
Van sonar
peces
magistrals de
la història
del musical
nord-americà

les com a petits poemes simfònics,
amb jocs agògics i detalls instru-
mentals, més que no pas com a prò-
legs de drames. És una opció defen-
sable quan no s’és al teatre, però que
contrastava amb l’estil directe amb
què va dirigir els infreqüents ballets
de Macbeth i Otello.

L’obertura de Tannhäuser va fer
de transició entre la brillantor sono-
ra de les peces de Verdi i la major
densitat d’algunes de les pàgines de
Wagner. En els dos autors, tanma-
teix, va quedar clar que hi havia un
desnivell entre la concepció de Gat-
ti, pensada al mil·límetre, i la res-
posta de l’orquestra de la qual és ti-
tular, la Nacional de França, un con-
junt correcte i prou (corda un punt
àcida, metall no sempre net, impre-
cisions rítmiques diverses). Un de-

Pacient
Es va fer
pregar abans
de sorprendre
amb un sol
bis: ‘Carmen’

‘Atraco, muerte y paliza en
Agbanäspach’
TEATRE NACIONAL
19 de juny

JUAN CARLOS OLIVARES

Nao Albet i Marcel Bor-
ràs van començar a fer
teatre abans de poder
votar o tenir carnet de
conduir. Van començar

jugant i així han continuat fins a arri-
bar a Agbanäspach, localitat-anagra-
ma imaginària on situen un atraca-
ment a un banc, amb pallisses, mort
i –hi afegeixo– catarsi. Durant
aquests últims cinc anys potser no
han deixat de pensar què podien fer
en un escenari, però segur que han
vist molt cinema. En el seu últim joc
metateatral –una constant en la seva
trajectòria– hi ha accions d’El plan
perfecto de Lee, la intensitat margi-
nal de Deprisa, deprisa de Saura, la
singularitat emocional de Tarde de
perros de Lumet, la violència gam-
berra de Lock & Stock de Ritchie i so-
bretot la sofisticació del relat frag-
mentat de Rashomon de Kurosawa.

Molt cinema per després reflexi-
onar amb gran serietat sobre el te-
atre. Han arribat ràpidament a la
conclusió que defensa Roger Ber-
nat, encara que ells es prenen molt
més seriosament el públic i molt
menys a ells mateixos. Tots tres per-
tanyen a la facció dels hiperbrechti-
ans, radicals del distanciament. Si
Bernat és un reconcentrat analític,
Albet i Borràs són agitadors d’un ca-
os que ordena un pensament molt
clar. Els seus espectacles semblen
acumulacions inconnexes. Però els
detalls els delaten: fils de niló que
mantenen l’estructura i el concepte
en un equilibri tan lliure com sòlid.

A més, hi ha espai per a la crítica
amb l’abast d’una metralleta –nin-
gú se salva, ni Angelica Liddell– i
són tan generosos que l’últim terç
del seu espectacle –quan ja s’han di-
vertit a fons– el cedeixen a tercers
perquè escenifiquin la seva perso-
nal catarsi.e
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Daniele Gatti
L’AUDITORI
19 de juny

XAVIER CESTER

Verdi o Wagner? Quina
pregunta més absurda,
per què triar entre dos
genis? Daniele Gatti no
ho va fer, tot i que cal ad-

metre que en un concert de pàgines
orquestrals el compositor alemany
juga amb avantatge. Gatti va abordar
tres de les obertures més conegudes
de Verdi (Nabucco, Les vêpres sicili-
ennes i La forza del destino) tractant-
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