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El Gran Teatre del Liceu
reinicia la seva activitat
demà després de la pausa
estival i de l’ERO temporal
que ha afectat la seva plan-
tilla, amb una sèrie de qua-
tre concerts amb motiu

del bicentenari del naixe-
ment del compositor italià
Giuseppe Verdi. Les qua-
tre sessions repassaran el
bo i el millor de la produc-
ció verdiana, tant pel que
fa a les peces més conegu-
des com a altres d’inèdites,
que solen ser fragments al-
ternatius de les seves òpe-
res que moltes vegades l
mateix compositor va des-
cartar de l’obra original.

Les obres han estat es-
collides pel mestre Jaume

Tribó, que s’ha dedicat a
llegir i a estudiar tota
l’obra de Verdi per tal de
fer la tria. Tribó remarca
que els concerts combina-
ran obres molt conegudes
de Verdi, “però no casos
com el Brindis de La Tra-
viata”, segons el mestre,
amb altres de molt rars i
exquisits. La majoria
d’aquestes rareses corres-
ponen a obertures i àries
alternatives, com per ex-
emple, una de Fenena de

Nabucco, que va ser troba-
da al teatre La Fenice de
Venècia el 1974. També
s’hi han inclòs, entre al-
tres, una ària alternativa
d’Ernani, que havia can-
tant Luciano Pavarotti, i
un preludi i una escena fi-
nal de La forza del desti-
no, que Verdi va compon-
dre per a la versió de l’òpe-
ra de Sant Petersburg.
Força especial és també,
per Tribó, una obertura
d’Aida que Verdi va ama-

gar i va guardar la seva filla
adoptiva. La peça va ser
descoberta per Arturo
Toscanini el 1940.

El cor, com és habitual
en el compositor italià, tin-
drà un gran protagonisme.
Als quatre concerts s’inter-
pretaran peces que serien
com “escenes eliminades
d’una pel·lícula”, afirma el
director del Cor, José Luis
Basso: “Són fragments ab-
solutament desconeguts,
que ens han obligat a co-

mençar de zero, cosa que
és molt apassionant.”

Les sessions, que tin-
dran lloc demà, i els dies 3,
6, 9, 13, 17, 19 i 21 d’octu-
bre, estan dirigides musi-
calment per David Gimé-
nez i Rubén Gimeno, i es-
taran interpretades per
Désirée Rancatore, Elena
Mosuc, Josep Bros, Anto-
nio Siragusa, Lola Casa-
riego, Leo Nucci, John Re-
lyea i Mariel Aguilar, entre
altres. ■

Quatre concerts
commemoren el
bicentenari del
músic italià

Montse Frisach
BARCELONA

El Verdi més conegut i el més inèdit, al Liceu

L’estiu de fa dos anys va ser
molt dur per a l’artista Xa-
vier Oriach. Va buidar la se-
va gran casa de Norman-
dia, a Jouy-sur-Eure, i ho
va traslladar tot a Sabadell,
la ciutat on va néixer el
1927. Bé, tot no: abans d’a-
comiadar-se del que havia
estat el seu paradís vital i
creatiu durant mig segle,
va destruir unes quantes
desenes d’obres que no li
agradaven, les sentia lluny
seu i no s’hi reconeixia.

Oriach, un home molt
sensible, és un etern insa-
tisfet –“mai estic content,
mai!”–, i tot just ara, als 86
anys, té la lleugera sensa-
ció que ja pot pintar amb
“una mica” de llibertat. Els
pintors, exclama, haurien
de poder viure “300 anys”
per aconseguir arribar a
fer una obra seriosa i pro-
funda. “La pintura és molt
difícil, molt!, i de bons pin-
tors n’hi ha pocs”, emfasit-
za Oriach, plenament ins-
tal·lat a Sabadell, on mal-
grat la nostàlgia per Nor-
mandia se sent còmode i
no hi ha matí que, a les set
en punt, no estigui abduït a
l’estudi en el seu món de
pintura.

S’hi sent a gust i ara, a
més, il·lusionat amb la re-
trospectiva que li ha orga-
nitzat el Museu d’Art, Car-
tografia pictòrica 1941-
2013, que, amb Pilar Par-
cerisas de comissària, fixa

per fi a Catalunya, i de ma-
nera contundent, la seva
aportació a l’art de la sego-
na meitat del segle XX, la-
bor que sí que ha estat re-
coneguda en la França que
el va acollir el llunyà 1951.

L’exposició, amb una vui-
tantena de peces, fa un re-
corregut exhaustiu per to-
ta la seva trajectòria des
que amb 14 anys va pintar
el seu primer autoretrat.

Oriach no es va ni for-
mar artísticament a Cata-
lunya, d’on va marxar de
molt jovenet amb la seva
família. Va ser a València
on va sentir la crida de l’art
d’avantguarda i on, amb al-
tres arrauxats que estaven
farts de la pintura oficial
que beneïa el règim, va for-
mar part del Grup Z, un
moviment pioner a tot l’Es-

tat. Fundat l’any 1947, es
va avançar un any a Dau al
Set. L’exposició al Museu
d’Art de Sabadell desvetlla
la valenta etapa valenciana
d’Oriach amb un bon con-
junt de peces adscrites al
fauvisme.

Però la següent parada
era París, on l’esperaven
els colors d’aquelles repro-
duccions en blanc i negre
que havia vist de Matisse,
el seu gran far per crear.
“Va ser tan impactant tot
el que vaig veure a París
que em vaig angoixar i tot.
Vaig haver de fer una para-

da i assumir tot allò abans
de posar-me a pintar”, re-
corda.

Superat el xoc inicial,
Oriach no es va afiliar a res
ni amb ningú, només amb
la pintura. Va deixar per a
altres les disputes de talent
i d’egos –“he perdut moltes
oportunitats perquè mai
he fet res per promocio-
nar-me”– i va començar a
erigir un projecte artístic
compromès amb la huma-
nitat, amb els seus orígens
i amb el seu incert futur.
Amb una mirada dolorosa
però vital, s’ha preocupat

de pintar el llegat de valors
i de coneixements dels ho-
mes. Una acumulació de
sabers que en les seves te-
les desafien la ignorància i
les pors humanes, ances-
trals i devastadores. La se-
va sèrie més recent, que
també ara llueix a l’Alli-
ance Française de Saba-
dell, invoca una llegenda
francesa del segle XVIII: la
bèstia de Gévaudan. Mai
ningú la va veure, però es
van muntar batudes sag-
nants que van deixar tota
la regió buida d’animals, fe-
rotges i innocents. ■

El retorn de l’artista
Maria Palau
SABADELL

El Museu d’Art de Sabadell reconeix amb una retrospectiva la trajectòria d’un
dels seus grans creadors, Xavier Oriach, que es va instal·lar a França el 1951

Xavier Oriach té, per fi, una gran mostra retrospectiva a Catalunya. Tot i viure a França, mai va perdre el contacte amb la seva ciutat natal, Sabadell ■ QUIM PUIG

Xavier Oriach:
“La pintura és
molt difícil, i de
bons pintors 
n’hi ha pocs”


