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Natalia Gutman interpreta
Xostakóvitx a L’Auditori. B. KAUFMANN

CLÀSSICA

L’OBC inaugura
la temporada amb

la violoncel·lista
Natalia Gutman

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. Shakespeare a la russa
podria ser el títol del primer progra-
ma simfònic de la temporada 2013-
2014 de L’Auditori, que coincideix
amb l’inici de la commemoració del
70è aniversari de l’Orquestra Sim-
fònica de Barcelona i Nacional de
Catalunya (OBC). “Aquest concert
és una declaració d’intencions”, diu
Pablo González, director titular de
l’OBC, que avui, demà i diumenge
interpretarà peces de Txaikovski,
Prokófiev i Xostakóvitx. Les inten-
cions queden reflectides en una
temporada de gran repertori que
tindrà un punt culminant a l’abril
amb la vuitena de Mahler.

“Per començar hem triat dues
obres emblemàtiques basades en el
Romeu i Julieta de Shakespeare”,
recorda González. Una és l’Obertu-
ra Fantasia de Txaikovski. L’altra,
una selecció de la música de
Prokófiev per al ballet Romeu i Ju-
lieta. A l’hora de fer la tria dels frag-
ments de Prokófiev, González ha
buscat “el contrast” i ha volgut res-
pectar el final complet del ballet.
“Serà una mica més llarg del que
s’acostuma a fer en versió simfòni-
ca”, precisa el director de l’OBC.

Tres discos sobre Granados
Entre les dues obres shakespearia-
nes, l’orquestra interpretarà el Con-
cert per a violoncel i orquestra núm.
1 de Xostakóvitx, que tindrà com a
solista Natalia Gutman, “hereva de
la gran tradició violoncel·lista rus-
sa”, diu González, que avui comen-
ça la quarta temporada al capdavant
de l’orquestra. “Segueixo estant
molt feliç amb l’OBC, i sento que
l’orquestra és ara més equip, més
conjunt, que quan vaig arribar; crec
que anem en la bona direcció”, ex-
plica González. En aquest 70è ani-
versari, un dels projectes de l’OBC
és l’enregistrament de tres CD amb
música d’Enric Granados, molta de
la qual és inèdita. “Seran tres hores
de música, la majoria desconeguda”,
avança González.e

Una polonesa al capdavant del TNC

Cançons de revistes de l’època
per motivar els espectadors a gau-
dir del teatre com a art i com a cul-
tura. Un seguit de cançons, algun
diàleg que havia de fer gràcia, algu-
na intervenció màgica (Hausson) o
de circ (bon número d’Animal
Religion) amb la tecnologia lumíni-
ca i sonora que mai van somiar
aquelles vedets i coristes dels esce-
naris de pi de Sòria per a una nit que
marca l’inici d’una nova etapa salu-

dada per alguns col·legues
–emèrites plomes– com a serio-
sa i europea, i que han contrapo-
sat a les gestions, per mi prou bo-
nes, de Domènech Reixach i Ser-
gi Belbel. Ja ho veurem. Ja ens
arribarà Pitarra.

De moment, tenim els mes-
tres de la revista i les seves lletres
entre ingènues i picants. Músi-
ques d’Enric Clarà, Joan Cam-
prubí, Joan Viladomat, Vicenç
Quiroz... amb un buquet d’in-
tèrprets fent costat al teatre i al
TNC. Fabulós Lluís Homar en El
cap viu. Quina elegància i quali-
tat Carme Sansa a Nini i quin re-
gal el de Carme Conesa a Flor de
vici. Tots ho van fer prou bé per-
què el públic els aplaudís amb ga-
nes. Una nit de xafogor i vocació
benèfica (a favor de l’entitat
Apropa Cultura) que va acabar
amb l’adaptació per Egos Teatre
del tema Tin-Tilín-Fox, rebateja-
da com a Taxi… al TNC! No va ser
cap terratrèmol, però benvin-
guts siguin els moments de di-
versió entre amics.e

El número Fresquibilis sur Mer, de la revista Love
Me, estrenada al Paral·lel el 1927. DAVID RUANO

SANTI FONDEVILA
BARCELONA

Aires de Paral·lel per
marcar el canvi de rumb
del presumpte gran apa-
rador del teatre català.
Transvestit com la polo-

nesa Wanda Pitrowska, Xavier Al-
bertí va rebre el primer dels aplau-
diments en fer-se càrrec de la direc-
ció de l’orquestra. Irreconeixible.
Atrevit. Perquè al davant no sols hi
tenia un públic entregat des de l’ini-
ci, sinó el president de la Generali-
tat, Artur Mas. ¿Li devia explicar
Ferran Mascarell que la dona ves-
tida de negre era el nou director del
TNC? ¿Li devia explicar també que
el que veuria no era representatiu
del teatre català, sinó un caprici re-
ivindicatiu d’una època daurada del
teatre popular, a principis del segle
XX, i que no es tractava, en qualse-
vol cas, de cap quarta via en l’inter-
canviador de rails en què està ficat?

Crítica

Actual
“Els valors i
moviments
socials del XIX
són similars
als d’ara”, diu
Strubell

Diversió
Lluís Homar,
Carme Sansa i
Carme Conesa
van estar
fabulosos

ARTS ESCÈNIQUES

Un musical recorda la primera sindicalista

Va liderar grans mítings i va fun-
dar dos sindicats. Isabel Vilà va ser
una important sindicalista del se-
gle XIX, però la història pràctica-
ment l’havia oblidat. El musical
IsaVel la reivindica a Figueres.

SÍLVIA MARIMON

BARCELONA. Isabel Vilà i Pujol (Ca-
longe, 1843 - Sabadell, 1886) era re-
publicana i sindicalista. Va crear
l’Associació Internacional de Tre-
balladors de Llagostera i era cone-
guda com a Isabel Cinc Hores per la
seva reivindicació de la jornada de
cinc hores per als menors de 13
anys. Amb la il·legalització de la In-
ternacional, el 1874, es va exiliar a
França. Quan va tornar, va fundar
un col·legi laic i progressista a Bar-
celona. Va ser una heroïna de la
lluita obrera que, en opinió d’Anto-
ni Strubell, filòleg, polític i autor de
l’argument del musical IsaVel, ha
estat força oblidada. “Per a molts
historiadors era impossible que
una dona pogués dirigir un sindicat
al segle XIX. Però va existir i va li-
derar grans mítings del sector del
suro”, explica.

Strubell va descobrir la figura
d’Isabel Vilà en una biografia de la
sindicalista que va escriure Fran-
cesc Ferrer i Gironès. “La seva his-
tòria està molt ben documentada”,
assegura. Vilà no només va dirigir el
sindicat a Llagostera, sinó que tam-
bé va ser un dels 2.000 republicans,
la majoria menestrals del suro, que
es van enfrontar a l’exèrcit espa-
nyol, l’octubre del 1869, en el Foc de
la Bisbal. La revolta la va liderar el
diputat del Partit Republicà Demo-
cràtic Federal Pere Caimó, que seria

alcalde de Figueres durant la Prime-
ra República Espanyola. “A Isabel se
la va recordar, fins i tot es va posar el
seu nom a alguns carrers de poblaci-
ons de Girona durant el breu perío-
de de la Segona República, però des-
prés va ser pràcticament oblidada”,
assegura Strubell.

La força emotiva de la música
El filòleg va decidir explicar la his-
tòria d’Isabel Vilà en forma de mu-
sical per la força “emotiva i revolu-
cionària” de la música. “A més, hi
ha la lletra d’una cançó dedicada a
la sindicalista catalana de finals del
segle XIX”, assenyala. Antoni Mas,
director de l’Orquestra Maravella,
ha estat l’encarregat de la compo-
sició. Kim Planella, que ha dirigit
musicals com El fantasma de l’òpe-
ra i Els miserables, n’és el director
artístic. Entre els actors destaca

Carlos Gramaje, protagonista de
Mar i cel, Flor de nit, Els pirates
o Poe, i Iris Vilà, que interpreta
la sindicalista. Els fets que expli-
ca IsaVel, en opinió de Strubell,
tenen molt a veure amb l’actua-
litat: “Els moviments socials i
els valors d’aleshores són molt
similars als d’ara”.

El musical explica la vida
d’Isabel, des de la seva infància,
quan el seu pare es queda sense
feina, perquè tanca la fàbrica, fins
al final, quan fa de professora a
Sabadell, passant per la seva par-
ticipació als fets del Foc de la Bis-
bal. IsaVel, que en part ha estat fi-
nançada gràcies a la plataforma
Verkami, s’estrena avui i demà al
teatre Jardí de Figueres. Després
anirà a diferents poblacions giro-
nines, Vic, Terrassa, Sabadell i
Barcelona.e

Iris Vilà, en el paper d’Isabel, i Carlos Gramaje, en un moment del musical. ARA

‘IsaVel’ rescata la figura d’Isabel Vilà, líder de la lluita obrera del segle XIX


