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Casals, lamúsica i la pauUnartmassadifícil
40è aniversari de la mort
de Pau Casals

Intèrpret: Pablo Fernández,
violoncel
Lloc i data: Saló del Tinell
(23/X/2013)

JORGE DE PERSIA

El franquisme dominava encara
l’escena política a Espanya quan
Pau Casals va morir a Puerto Ri-
co, última etapa del seu llarg exili,
amb el dolorós compromís de no
trepitjar la seva terra natalmentre
durés la dictadura. Era el 22 d’oc-
tubre del 1973, ara fa 40 anys, i
poc abans havia rebut la Medalla
de la Pau, un dels més alts honors
de Nacions Unides. Aquests dies
se l’ha recordat amb actes emo-
tius: a la seva terra natal del
Vendrell va sonar en el seu record
el recuperat orgue que el seu pare
tocava a l’església local, i com a
missatge de pau renovat i fet cos
en la música, uns quaranta joves
cellistes van tocar la seva versió
d’El cant dels ocells, ja un símbol.
A Barcelona, l’endemà, un acte

institucional en el Tinell va con-
gregar molt públic per honrar la
figura del gran músic i lluitador
per la pau. Aquest va ser el tema
central que van rememorar i van
valorar els discursos de personali-
tats com Antoni RosMarbà, Mar-
ta Casals Istomin, Ferran Masca-
rell i l’alcalde Xavier Trias. Un

dels més grans músics del segle
XX, i –com ell sempre deia– “pri-
mer sóc un home, després un
artista”, subratllant el seu compro-
mís amb la pau, la justícia i la lli-
bertat. Al punt de negar-se a tocar
en aquells països que toleraven la
dictadura de Franco. I va tocar
per al president Kennedy, convi-
dat a la Casa Blanca, a canvi de
parlar amb ell de la situació de la
seva terra.
Com pocs, en Casals s’uneixen

la profunditatmusical, el compro-
mís amb l’art i amb la justícia, els
dos conceptes que transcendei-
xen la mera materialitat. I aquest
exemple de vida és un dels objec-
tius de la Fundació Pau Casals,
quemanté viva, ambdiverses acti-
vitats i undeliciósmuseuquehau-
ria de ser lloc de peregrinació, la
memòria d’aquest home que –en-
cara en la distància del seu esti-
mat Puerto Rico– feia presidir els
actes oficials en els quals partici-
pava per la bandera catalana.
La música també va marcar

aquesta commemoració, i ambes-
pecial interès, en un moment en
què a Espanya hi ha una ex-
cel·lent generació de cellistes. Fa
pocs dies vam poder escoltar a
Barcelona Pau Codina, o Oscar
Alabau; ara, en aquest acte cen-
tral en el Tinell, es va escoltar
una versió eloqüent de la Suite
núm. 1 de Bach pel molt jove Pa-
blo Fernández (Madrid 1991), ac-
tual becari de la Fundació Casals
que realitza estudis avançats a
Kromberg.c
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Salón Primavera

Autors: Lluïsa Cunillé
i Paco Zarzoso
Direcció: Lola López
Intèrprets:Mafalda Bellido,
Lola López, Blanca Martínez,
Toni Sancho i Paco Zarzoso
Lloc i data: Sala Beckett
(23/X/2013)

JOAN-ANTON BENACH

A la Companyia Hongaresa de
Teatre que el 1994 van fundar
LluïsaCunillé, PacoZarzoso iLo-
la López, aquest país li deu mol-
tes hores d’excelent art escènic.
D’altra banda, en solitari o man-
comunats, Cunillé (Barcelona,
1961) i Zarzoso (Sagunt, 1966)
hauran aportat al teatre contem-
porani, fins avui, el respectable
corpus de prop d’una cinquante-
na de textos dramàtics, san-
cionats molts d’ells pels premis
més prestigiosos, públics i pri-
vats que s’atorguen regularment.
En un gruix tan notable de
creacions, és normal, però, que
hi hagi de tot i no em consta que
Salón Primavera hagi estat una
de les propostes més celebrades
de l’acreditada parella de dra-
maturgs.L’obra es presentà el de-
sembre del 2007 a la Sala Mun-
taner de Barcelona i ara, sor-
prenentment, s’ofereix a la Sala
Beckett en una coproducció de

l’Hongaresa i Las Perricas de
Jerez.
La sorpresa que dic és deguda

a les pobres impressions que al
seu dia deixà la versió catalana
de l’obra, tot i ser dirigida alesho-
res per una professional tan efi-
cient comLurdesBarba. “Invita-
ción al bostezo”, vaig titular el
meu comentari d’un text, deia,
sotmès a cops d’enginy simple-
ment juxtaposats i a unamecàni-
ca que impedeix quasevol forma
d’emoció i de nostàlgia. I vet

aquí que aquest element, la
nostàlgia –junt amb evocacions i
acudits històrics més o menys en-
certats– se suposa que ha d’apor-
tar una certa calidesa a un relat
caòtic, amb flaixos que podrien es-
tar inspirats en Cinema Paradiso.
SalónPrimavera, és una agòni-

ca sala de ball que havia estat
moltes coses: un hospital de
guerra, un cinema de barri, una
casa de putes elegant, una sala
de ball, una presó franquista, un
bingo, la Casa de Aragón, la seu
de La Voz de Bakunin... La pro-
pietària que sospira per la revifa-

lla de l’establiment és una dama
addicta al vermut blanc, que es
transfigura si convé en una bata-
lladora JohnnyGuitart. Ella, per-
sonatge central de l’envitricolla-
da història, compta amb l’ajut
d’una cambrera voluble, encarre-
gada de controlar la clienta, que
frisa per encetar el ball, i vigilar
el porter, acabat de contractar. A
l’última part de l’espectacle, in-
tervé l’alcalde, figurapolíticamu-
tant, que tant pot fer de gestor
municipal atrafegat, com de fei-
xista militant, o d’Alfons XIII
–acomiadant-se del país amb un
missatge que el futur hauria de
trair–, de tarambana emmasca-
rat, etcètera. De sobte, els perso-
natges poden oblidar la seva
identitat i convertir-se en juga-
dors d’un bingo esperitat i lama-
dama en una pintora postimpre-
sionistamarginal. En el frishistò-
ric tot és mòbil i inestable. Un
embull, en front del qual fa la im-
pressió que la directora Lola Ló-
pez–actriu, alhora, comapropie-
tària del saló– va a remolc de les
mutacions imposades pels au-
tors, sense pauses que valguin.
Crec que el problema de Salón

Primavera, com el de l’anterior
Salón, té el seu origen en l’opti-
misme excessiu de la parella Cu-
nillé-Zarzoso, la qual, en barrejar
les situacions i referències, sense
establir cap frontissa que indi-
qués el pas d’una evocació a una
altra, llançava els intèrprets als
lleons i que se’n sortissin compo-
guessin, com si fossin del Piccolo.
I convertir un galimaties com
aquest en una obra d’art, més en-
llà d’un guirigall de tòpics, era,
evidentment, massa difícil.c

El problema de ‘Salón
Primavera’ té el seu
origen en l’optimisme
excessiu de la parella
Cunillé-Zarzoso
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