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25 ‘altaveus’

La invenciód’unmite

CRÍT ICA DE POP

CRÍT ICA DE TEATRE

Jorge de Persia

Festival Altaveu

Lloc i data: Sant Boi de
Llobregat (6 i 7/IX/2013)

DONAT PUTX

Els grups Egon Soda i PonyBra-
vo van clausurar dissabte a la
nit la 25a edició del festival Alta-
veu, un cicle que al llarg de la
seva història ha tingutmolt pre-
sent la difusió de la música lo-
cal, tant en la seva programació
com en els premis que atorga.
Així, l’escenari principal situat
a la plaça de l’Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat, va acollir
els concerts gratuïts de Stand-
still i La Troba Kung-Fú.

Divendres, Standstill va ofi-
ciar Cénit, espectacle amb des-
plegament escenogràfic –arcs gò-
tics al fons del prosceni, banys
de llum dirigits al públic...–, i
una fórmula sonora on l’electrici-
tat i les percussions dibuixen
una particular línia d’accés a la

transcendència. En una longitud
d’ona diferent, La Troba Kung-
Fú va construir un saborós dis-
sabte ballable amb la mixtura de
ritmes càlids –rumba, cúmbia,
vallenato...–, i temes com La pri-
ma de riesgo o La moreneta.

A l’escenari de Cal Ninyo hi
van passar propostesmés reposa-
des, comels concerts dels cantau-
tors ScottMatthews iDamien Ju-
rado. Emprant tres guitarres i
harmònica, l’anglèsMatthews va
avançar algunes cançons destina-
des al seu nou disc, desplegant
un set d’alt contingut emocional
salpebrat amb sentit de l’humor i
determinats episodis on s’escora-
va pels camins del blues. Dissab-
te, el trobador de l’estat de Wa-
shingtonDamien Jurado va com-
parèixer sol a la guitarra desgra-
nant un esplèndid repertori que
va passar per temes del calibre
de Jericho Road o Cloudy shoes,
protagonitzant la gran campana-
da del festival amb la malenconia
redemptora que evoca el seu ins-
piradíssim treball.c

Recordant la Fedra
(Lectura d’‘Una altra
Fedra si us plau’)
Autor: Salvador Espriu
Director: Lluís Pasqual
Lloc i data: Teatre Lliure
(Montjuïc) (7/IX/2013)

JOAN-ANTON BENACH

La memòria sol convocar un ca-
laix de disfresses i els records
d’Una altra Fedra, si us plau, ex-
humats 35 anys després que
Lluís Pasqual dirigís l’obra d’Es-
priu, poden esdevenir l’enfilall
dels induments més exquisits
amb els quals emmascarar un
exercici que al seu dia alguns
vamconsiderar francament equi-
vocat i d’una discreció i medio-
critat aclaparadores. Tal com so-
na. Avui, doncs, la sessió única
de Recordant la Fedra espriuana
inaugurant feliçment la tempora-
da del Lliure a teatre ple, crec
que pot quedar com la triomfal
invenció d’unmite amb la conse-
güent rehabilitació d’una peça
tràgica d’encàrrec, que el poeta
va escriure, lluny, potser, de la se-
va millor hora.

Xavier Fàbregas (1931-1985) fi-
gurava entre les víctimes de
l’avorriment i dels desencerts
que, per alguns, es perpetraren a
l’escenari del Barcelona aquell
mes demarç de 1978. L’ historia-
dor, investigador i crític (LaVan-
guardia, 1982-85) d’una autoritat
poc discutida, escrigué a Serra
d’Or una crítica que titulà “Tirar
la Fedra i amagar lamà”. La sorti-
da sarcàstica i els raonaments
que la justificaven van suscitar
protestes tan irades que el ma-
teix Fàbregas va haver d’afegir
un nou comentari en el número
de juliol i agost de la revista. En
qualsevol cas és clar que Una al-
tra Fedra, si us plau va ser una
aventura escènica ambuna càrre-
ga controvertida important i

amb un jove Lluís Pasqual –una
mena de querubí enrinxolat, se-
gons el recorda Núria Espert–
que, penso, no se’n va sortir bé.

Per això, justament, parlo
d’una invenció. I per aixòmateix
cal reconèixer el talent de Pas-
qual, de fa temps un director
dret i fet, que de l’evocació de la
tragèdia d’Espriu n’ha tret una fi-
ligrana poètica estimable; un iti-
nerari memorialístic i anecdòtic
convertit en un delicat arpegiat
d’emocions; una fragmentada
lectura dramàtica que permet su-
bratllar la vàlua de la paraula es-
priuana, sense subjectar-la a una
arquitectura escènica tal vegada
poc reeixida; un record fidel de
Fabià Puigserver en reproduir la
platja blanca on moren les pas-
sions desesperades que creà el
gran escenògraf...

L’actuació dels deu intèrprets
que ha reunit l’espectacle va de
la vibració interior suficient de
cada personatge –derivada d’una
lectura ben apresa– al relat sen-
zill, a peu pla, gairebé confiden-
cial, dels records que cadascú
conserva de les circumstàncies i
elmoment que s’estrenà la tragè-
dia. La senyora Magdalena Blasi,
La senyora Tecleta Marigó i Pul-
cre Trompel·li, els tres personat-
ges de Salom que desenllefisca-
ven la història d’un amor pros-
crit, m’han semblat una mica
massa baladrers i poc partícips
del context memorialista de l’es-
pectacle. És l’única reserva que
posaria a una interpretació formi-
dable de tot l’equip. De la Fe-
dra/Núria Espert, d’una exquisi-
da delicadesa, deMontserrat Ca-
rulla, una Enone sensacional i
persuasiva, dels esplèndids Pere
Arquillué (Teseu), Abel Folk (Hi-
pòlit), Joan Faneca (Thànatos) i
del propi Lluís Pasqual, mestre
de cerimònies impecable i impro-
visador divertit d’uns incisos es-
piritistes a causa de les pampallu-
gues que la tempesta provocà als
llums i focus de la funció.c

Vilabertran

Irradiava felicitat el mestre Ros-
Marbà en les salutacions finals,
després de la brillant fuga que
tancava lesVariacions sobre un te-
ma de Frank Bridge, obra del
molt jove Britten (1913-1976) que
amb tot just 24 anys mostrava un
segell personal i decidit. També
els joves de la Camerata 432 som-
reien de satisfacció. Entre tots
havien fet una feina excepcional
en un programa molt difícil i ne-
cessitat d’un particular sentit de
l’equilibri, que només una mà
mestra i el compromís i bon ni-
vell dels instrumentistes podien
assegurar. Era dissabte i la Schu-
bertíada de Vilabertran clausura-
va la brillant i equilibrada 21a edi-
ció, que tot i la crisi ha registrat
un 80% d’ocupació –poc menys
que l’any passat– i quatre sold
out: el del Quartet Casals, els dos
recitals de Matthias Goerne i
aquest concert final en el qual, sí,
hi va haver equilibri.

També pel que suposa acom-
panyar a l’exquisida Michelle
Breedt en elsWesendonck Lieder
deWagner (versió sensible deRu-
dolf Léopold) i alternar qualitat
de so inicial, amb un pla de dis-
creció en les poesies més subtils,
respirar amb la magnífica mezzo
en el seu llenguatge intens i alho-
ra interior, transitar els passatges
operístics del llenguatge wagne-
rià i sustentar l’emoció al delicat
final del Träume.

Equilibri també en elsmolt vie-
nesos i ben matisats per la con-
tenció clàssica 12 valsos nobles de
Schubert, en els que l’orquestra
va mostrar la seva versatilitat,
magnífic sentit del fraseig, ho-
mogeneïtat de so, i en particular
la seva concertina Elena Rey un

exquisit savoir faire en els solos.
El Britten, finalment, tret d’al-

gun moment de tempo ràpid, va
ser una lliçó demúsica jove, preci-
sió i sentit de la musicalitat. I en
gran manera, també fruit d’un al-
tre equilibri necessari, les seqüèn-
cies generacionals. Comptar amb
unmestre de la talla de Ros-Mar-
bà és un luxe que a hores d’ara
ens podem permetre perquè hi
ha davant una generació nova de
formidables intèrprets. Però so-
bre això caldria reflexionar:
aquest gran potencial no està
sent aprofitat per construir el
país que necessitem; absent als
nostres organismes orquestrals,
mancades les nostres escoles su-
periors dels ensenyaments d’un
gran mestre en la seva maduresa.
Per cert, preparin motors per a

la Schubertíada del 2014. Els avan-
cem que Goerne farà tres recitals
–els cicles de Schubert La bella
molinera, El viatge d’hivern i El
cant del cigne–, i que hi haurà un
parell de grans veus locals, Ofèlia
Sala, amb lieder de Clara i Robert
Schumann, i Núria Rial, amb les
cançons valsos de Zemlinsky i La
rosa als llavis de Toldrà.c

ESCENARIS

Goerne cantarà tres
nits al festival del
2014; i també dues
sopranos locals: Núria
Rial i Ofèlia Sala
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Segueix La Setmana
tota la setmana!
Un espai per mirar, remenar, escoltar, llegir
i comprar llibres i revistes en català
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Si portes
aquest anunci al
punt d’informació

rebràs gratuïtament

el llapis de
La Setmana

La Schubertíada registra un sostingut 80% d’ocupació i s’acomiada
amb un celebrat homenatge aWagner i Britten dirigit per Ros-Marbà

L’equilibrideVilabertran


