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Signesdevida
CRÍT ICA DE MÚSICA CLÀSSICA

Elmotllo
dePinochet

E
l dijous passat era 4 de juliol, el
dia en què els nord-americans
celebren la Declaració de la In-
dependència. I el president

Obama va aprofitar el tradicional missat-
ge de commemoració de l’efemèride per
recordar, en un emotiu parlament, els pa-
triotes de 1776. Aquests patriotes, va dir,
creien en una democràcia quemai no ha-
vien conegut i, per això, van lluitar no
per reemplaçar la tirania d’un rei pels pri-
vilegis d’uns pocs o pel govern de lamulti-
tud, sinó per crear un govern del poble i
per al poble que es fes càrrec, generació
rere generació, de vigilar que les creen-
ces dels pares fundadors sobre la igualtat
de tots els homes i sobre el seus drets ina-
lienables a la vida, a la llibertat i a la recer-
ca de la felicitat es fessin efectives.
D’acord amb una tradició ben arrela-

da, el president dels EUA convidava a ce-
lebrar la Diada Nacional com una festa
de la democràcia. I sembla que The Wall
Street Journal, que diu que defensa uns
valors basats en la Declaració redactada
el 1776 per Thomas Jefferson i que és el
diari ambmés difusió del país, es va voler
sumar a la celebració amb un editorial so-
bre la situació d’Egipte.
Després de criticar la manera com fins

ara l’Administració Obama havia volgut
ajudar aquesta nació, l’editorial afirmava
literalment en l’últim dels paràgrafs que
els egipcis tindrien molta sort si els
generals ara en el poder resultessin estar
fets amb el mateix motllo que el xilè Au-
gusto Pinochet, que també va prendre el
poder en un moment de caos social, però
que va contractar experts en reformes li-
beralitzadores del mercat i va ajudar a

néixer la transició cap a la democràcia.
Es podria pensar que la situació políti-

ca d’Egipte és d’una gran complexitat. Pe-
rò aquesta complexitat es dissol quan es
mira el món amb els ulls d’un editorialis-
ta deTheWall Street Journal.Xile, el pri-
mer país del planeta on es van assajar, de
la mà de Pinochet i amb la col·laboració
entusiasta dels seus prescriptors, les re-
ceptes neoliberals dels “Chicago boys”
de Milton Friedman, és, per al diari de
referència de les elits econòmiques, el
model a seguir.
La peça periodística no parla ni de la

“caravana de la mort” ni del recurs siste-
màtic a la presó política i a la tortura com
apolítica d’Estat, qüestions que el seu au-
tor potser considera, en determinades cir-
cumstàncies, commitjans indispensables
o, si més no, com efectes col·laterals de la
modernització econòmica. Està escrita
des d’un altre punt de vista. Com l’article
de Moisés Naim sobre les protestes de
Turquia i Brasil o l’informe de J.P. Mor-
gan sobre els problemes constitucionals
que presumptament impedeixen la sorti-
da de l’Europa perifèrica de la crisi de
què s’ha parlat en aquesta columna en les
dues últimes setmanes. Des d’un punt de
vista per el qual la neoliberalització de
l’economia és el principal objectiu i en
què la democràcia o bé és un entrebanc o
bé és un luxe que només alguns països es
poden permetre mentre en facin un ús
moderat.

Xavier Albertí fotografiat ahir al TNC

20è aniversari de la Jonc

Intèrprets: Jove Orquestra Nacional
de Catalunya; Jordi Masó, piano; Phi-
lippe Arrieus, ones Martenot; Josep
Pons, direcció
Lloc i data: Auditoris de Girona, Bar-
celona i Vic (5, 6 i 7/VII/2013)

JORGE DE PERSIA

L’orquestra simfònica que va ser al se-
gleXIX un símbol de la societat indus-
trial ha transitat el XX gairebé sense
modificar la seva constitució i instru-
ments, i malgrat els canvis de model
social impulsats llavors, roman com a
model de referència en els nostres di-
es. Tret dels models d’un sol ús que
proposen les noves tecnologies, no hi
ha res que el substitueixi com a refe-
rent, i continua sent un atractiu per
als públics. Però sí hi ha un canvi fona-
mental al seu interior, i molt significa-
tiu, com a projecció social visible en

aquest magnífic concert de la Jonc,
que celebra vint anys. L’orquestra va
mostrar unamajoria femenina a les se-
ves files. I no sol a la corda amb con-
tundència, sinó en zones habitual-
ment més masculines com metalls,
per exemple. Tot un signe d’esperan-
ça en aquesta crisi. I no és l’únic, ja
que els aspirants a participar en aques-
ta experiència pedagògica sumen
molts centenars de joves amb alta for-
mació musical. Per a aquesta ocasió hi
va haver 103 músics en escena per a la
interpretació de la simfoniaTurangali-
la de Olivier Messiaen, escrita a partir
del 1946, en la més absoluta postguer-
ra, a comanda de Serge Koussevitzki i
la Boston Symphony (més signes de
significació històrica). Seria una llàsti-
ma no advertir als melomans que no
se la perdin, ja que al marge de les
grans orquestres que ens visiten i les
produccions d’òpera, aquesta és una
ocasió per congraciar-se amb la vida.
Elsmolt jovesmúsics van fer una exhi-
bició de concentració i qualitat. És

clar, un luxe, dirigits per un gran co-
neixedor de l’obra, el mestre (mai mi-
llor dit) Josep Pons, fundador de l’or-
questra. Recordo aquells anys 90 de
preparació del projecte i als seus pro-
motors; estàvem tots dos a Granada
quan tenien lloc les reunions prelimi-
nars. Fa cinc anys hi va haver una fita
en presentar-se els Gurrelieder de
Schönberg al costat de l’homòloga
gran, la Jonde, creada per Edmon Co-
lomer, que ha complert ja trenta anys,
una experiència fonamental en la his-
tòria musical recent.
Aquesta versió de Turangalila (mal-

grat aquest nom no va de bàrbars, sinó
de l’amor) va ser eloqüent, vital, amb
una batuta que va treballar la precisió
i va deixar llibertat als joves. El duo
octaví-fagot va ser sorprenent, encara
que no va ser l’únic. Excel·lència a tots
els sectors, i una feina de primera del
pianista Jordi Massó, brillant, al cos-
tat de l’intèrpret d’ones Martenot.
Vint anys doncs d’una experiència sin-
gular que honra els nostres joves i els
seus mestres en uns moments en què
l’educació presenta signes de crisi. Es-
pero que els responsables polítics valo-
rin el potencial de què disposem.c

XAVIER CERVERA

La neoliberalització de
l’economia és el principal
objectiu i la democràcia o és
un entrebanc o és un luxe

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Un gir copernicà. Xavier Albertí
(Lloret de Mar, 1962) es va con-
vertir oficialment el passat 1 de ju-
liol en el nou director artístic del
Teatre Nacional de Catalunya en
substitució de Sergi Belbel. I ahir
va presentar a la premsa no la se-
va primera temporada, que anun-
ciarà el 13 de setembre, sinó les lí-
nies d’actuació del teatre, que su-
posaran un canvi de paradigma:
temporades temàtiques, múlti-
ples activitats –des de cinema a
cursos, clubs de lectura, tallers o
conferències– que tindran gai-
rebé tant de pes com la mateixa
programació teatral, un comitè
lector de nous textos que prendrà
decisions vinculants, gires i, so-
bretot, la creació amb l’Institut
del Teatre de la nova Companyia
Jove del TNC. Quinze actors que
reprendran, a la ressuscitada sala
Tallers, el patrimoni clàssic de
l’escena catalana i el mostraran
per tot el país, desde teatres a cen-
tres cívics, menjadors universita-
ris o residències de jubilats.
En primer lloc, va explicar Al-

bertí, des de setembre les tempo-
rades del TNC giraran entorn
d’un concepte. La 2013-14 orbita-
rà al voltant del concepte de fron-
tera, sigui una frontera ideològica, se-
xual o espacial. I la següent examinarà
el concepte de família. A més, Albertí
vol convertir en un dels eixos centrals
de la seva gestió la recuperació del patri-
moni teatral català que ha quedat fora
del cànon. I per aconseguir-ho, i perquè
no es tracti de recuperacions esporàdi-
ques i puntuals “com si féssim una rule-
ta russa amb els nostres clàssics”, cada
temporadahi hauràun “epicentre patri-
monial”. El primer serà Frederic Soler,
Pitarra, “fundador del teatre català”. “A
ell li devem tot: entre 1864 i 1866aconse-
gueix que la llengua catalana deixi de
ser testimonial a les cartelleres deBarce-

lona i passi a ser hegemònica”, va expli-
car el director. De Pitarra hi hauràmos-
tres, reedicions dels seus singlots poètics
en complicitat amb la Institució de les
Lletres Catalanes o una conferència so-
bre El sentit de l’humor català, ja que de
l’humor dePitarra, va dir Albertí, deriva
el del Paral·lel, Capri o Buenafuente.
Moltes activitats tindran com a seu la

sala Tallers que Albertí recupera mesos
després que Belbel l’hagués de tancar
per falta de pressupost. I aquesta sala
acollirà també la nova Companyia Jove
del TNC, que tindrà 15 actors sortits de
les últimes promocions de l’Institut del
Teatre i que es formaran amb pedagogs

d’alt nivell per recuperar i mos-
trar per tot Catalunya el patrimo-
ni teatral català: “No ens acostem
ambprou profunditat al patrimo-
ni del XIX perquè no sabem fer-
ho”, va assegurar Albertí. Així,
per exemple, la companyia apren-
drà com dir el vers heptasil·làbic
de Pitarra, que fa que el seu tea-
tre sigui com és, que conté la seva
respiració ideològica.
Quant a la potent generació ac-

tual de dramaturgs catalans, se-
ran l’altra gran aposta. Ja no exis-
tirà el programaT6 però hi haurà
un mínim de tres textos contem-
poranis per temporada –a la pri-
mera n’hi haurà cinc– i un comitè
de lectors amb Narcís Comadira,
Lluïsa Cunillé, Carlota Subirós,
PauMiró o Laurent Gallardo lle-
girà els textos que arribin a la no-
va bústia de recepció del web del
TNC. Un teatre que vol ser l’am-
baixadordels autors contempora-
nis catalans i quemantindrà rela-
cions amb 850 teatres del món
per enviar les seves obres i rebre
les de nous talents forans.
Amb tot això, Albertí espera

que el TNC ja no sigui vist com
un simple espai de representació,
sinó com un teatre per a la refle-
xió cívica i unorganismequearti-
cula la cultura nacional escènica
amb contínues interaccions amb

tot el sistema cultural català, ja siguin la
resta de teatres, la Filmoteca, les univer-
sitats, l’InstitutRamonLlull o la Institu-
cióde lesLletres. Per al conseller deCul-
tura, Ferran Mascarell –que va dir que
lapròxima serà lamillor de les tempora-
des possibles del teatre català i que ben
aviat elMinisteri baixarà l’IVAde les en-
trades– “Albertí està aconseguint una
cosa extraordinària: que el TNC no si-
gui una estrella al firmament sinó una
estrella en una constel·lació d’estrelles”.
Això sí, ho haurà de fer amb un pressu-
post de 10.485.000 euros, 700.000
menys que l’any passat i cinc milions
menys que el 2008.c

Josep Maria
Ruiz SimonAlbertí ressuscita la salaTallersper

a lanovacompanyia jovedelTNC
La primera temporada del director té com a eixos la frontera i Pitarra


