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CLÀSSICA

L’OBC enceta el curs
amb un monogràfic rus

Dues de les partitures més cèle-
bres inspirades en el Romeu i Juli-
eta de Shakespeare van centrar el
gruix del concert. En l’obertura-
fantasia de Txaikovski González va
signar una lectura correcta en líni-
es generals, més convincent en els
passatges turmentosos que en els
efusius. Batuta i orquestra van
aconseguir un millor equilibri entre
lirisme i vigor (la impetuosa Dansa
dels cavallers) en una acurada selec-
ció del ballet de Prokófiev, una par-
titura d’impacte assegurat. Només
queda esperar que l’estabilitat no
degeneri en estancament.e

Natalia Gutman va ser la primera
convidada de l’OBC. L’AUDITORI

TEATRE

La revolució
no troba qui la piuli

a Ha tornat, de Timur Vermes,
canviant Hitler per Lenin. Però el
fil d’aquesta excitant premissa es
perd en una successió d’històries
cada vegada menys interessants,
s’estanca en un biopic imaginari
de Steve Jobs i es tanca amb un
desenllaç acomodatici que empe-
titeix la brillant idea inicial. El
desenvolupament dramàtic no té
nervi, com si cap dels tres volgués
realment tensar el debat sobre
l’apatia contemporània, per des-
gana documental o distància ge-
neracional. Tampoc té persona-
litat la direcció d’actors, una cosa
greu quan es tracta de la presen-
tació oficial de la companyia es-
table. Excepte Pol López –talent
irreductible– i David Verdaguer
–actor natural– els altres sem-
blen perduts en un gran miscas-
ting.e

Pol López, un dels principals actius de la nova
Kompanyia estable del Teatre Lliure. ROS RIBAS

‘La revolució no serà tuitejada’
TEATRE LLIURE
3 d’octubre

JUAN CARLOS OLIVARES

Per a la presentació en so-
cietat de la nova Kompa-
nyia del Teatre Lliure,
Jordi Casanovas, Gui-
llem Clua i Pau Miró

s’han unit en una autoria i direcció
mancomunada. Una idea d’entrada
potent: sumar talents àmpliament
ratificats per l’èxit individual. Des-
prés de la decebedora estrena de La
revolució no serà tuitejada, cal ani-
mar-los a trencar l’associació.

La comèdia dramàtica que han
consensuat només toca de manera
fugaç la capacitat mobilitzadora de
les xarxes socials en les revolucions
ciutadanes d’última generació. El
públic només arriba a intuir –amb
una reflexió sense gaire recorregut–
que el trio defensa que les àgores
virtuals per si soles no despertaran
la pròxima revolució. El principi po-
dria semblar tot el contrari. Hi ha un
indici d’un anacronisme estimulant
o un xoc històric, precisament com

Crítica Generació
La comèdia
no tensa
realment el
debat sobre
l’apatia actual

OBC
L’AUDITORI
4 d’octubre

XAVIER CESTER

Dos inicis ben diferents
de temporada amb pocs
dies de diferència: da-
vant la crisi i la incerte-
sa del Gran Teatre del

Liceu, l’aparent estabilitat de l’OBC.
L’orquestra ha decidit celebrar el
70è aniversari (què faran pels 75
anys?) amb una programació farci-
da de grans –en qualitat i dimensi-
ons– obres del repertori, com la se-
lecció cent per cent russa de la vet-
llada inaugural que va aconseguir
omplir L’Auditori.

PabloGonzálezvaagombolarbéla
primera convidada del curs, la vete-
rana Natalia Gutman, que va abordar
amb un apropiat so rugós i dosis en-
cara apreciables d’energia el Concert
per a violoncel núm. 1 de Xostakóvitx.
Va ser, tanmateix, en la concentració
emocional del temps lent i la cadèn-
cia subsegüent que Gutman va obte-
nir els màxims dividends, vencent el
boicot del mòbil del cretí de torn.

Crítica


