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Indagacióaccidentada
CRÍT ICA DE TEATRE

Josep Pons inicia la temporada al podi del Gran Teatre dirigint la cantata de Falla en homenatge a PauCasals

ElLiceua larecercade ‘L’Atlàntida’

LLIBERT TEIXIDÓ

Pons celebra amb L’Atlàntida el Memorial Pau Casals

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

D
esprés de sengles
aparicions al cap-
davant de la Simfò-
nica del Liceu, pri-
mer a L’Auditori,

amb el Somni d’una nit d’estiu de
Mendelssohn, i després al Palau,
amb un concert de vent –que van
acontentar la crítica–, Josep
Pons puja aquesta nit per prime-
ra vegada aquesta temporada al
podi del Gran Teatre. I ho fa amb
una peça que coneix a fons, L’At-
làntida, la cantata èpica amb text
en català de Jacint Verdaguer so-
bre la civilització perduda sota
les aigües queManuel de Falla va
compondre durant l’exili argentí,
“convertint-la en una metàfora
de l’agermanament entre els po-
bles hispànics”, apunta el mateix
Pons.
Avui i demà la interpretaran el

cor i l’orquestra del Liceu en un
concert que s’emmarca dins del
Memorial Pau Casals –un altre
exiliat–, quan es compleixen 75
anys del seu últim concert aCata-
lunya. Va ser al Liceu, a benefici
dels nens orfes de Barcelona que
van deixar els bombardejos. El
memorial és un espai que el Li-
ceu celebra conjuntament amb el
MemorialDemocràtic i que té vo-
luntat continuista.
“L’Atlàntida era una de les

obres susceptibles d’encaixar en

aquest espai, al costat del Pesse-
bre del mateix Casals, la 8a de
Mahler o la 9a de Beethoven,
obres amb un plus més enllà del
musical, que apel·len a la pau i la
llibertat”, afegeix el director d’or-
questra català. Quèmillor, doncs,
que una obra emblemàtica del
seu repertori –Pons no és només
gran coneixedor sinó també gran
intèrpret d’aquestamagna imísti-
ca obra de Falla, potser la gran
missa que mai no va compon-

dre–, per comparèixer al podi del
Liceu després d’un accidentat ini-
ci de temporada.
Perquè hi va haver determi-

nats sectors liceistes que van con-
siderar del tot inadequat que
sent director musical del Gran
Teatre, Josep Pons no assumís la
batuta d’almenys el primer dels
concerts Verdi amb què s’obria
una temporada negra, tocada per
l’ERO de setembre i per la marxa
de Joan Matabosch al Teatro

Real i la de JoséLuisBasso al cap-
davant del cor. Una crítica que el
director rebutja de totes totes.
“Això és desenfocar l’assump-

te. La irregularitat es produeix
perquè el Rigoletto inaugural es
transforma en una altra cosa i Ka-
rel Mark Chichon en cancel·la la
conducció. Ningú no m’hauria
trobat a faltar si s’hagués cele-
brat aquesta òpera programada”,
diu elmestre. Pons tenia compro-
meses aquelles dates amb una gi-

ra per Alemanya al capdavant de
la Deutsche Kamer Filharmonie,
un compromís que “nohauria tin-
gut cap sentit cancel·lar”, puntua-
litza. Combé recorda JoanMata-
bosch, Karel Mark Chichon va
caure “lògicament” del cartell
perquè el Liceu va canviar de pro-
jecte i de període. “Els concerts
Verdi implicaven estudiar un
munt d’obres –afegeix el director
artístic del coliseu líric de la Ram-
bla–, calia buscar algú que tin-
gués temps per dedicar-s’hi”.
Saldat aquest compte amb els

qui no van veure admissible que
Josep Pons seguís aquella sessió
inaugural del 30 de setembre des
de la platea del Liceu, procedim
amb els detalls d’aquestaAtlànti-
da que sonarà avui i a la qual Fa-
lla va dedicar els últims vint anys
de la seva vida, i que va comple-
tar Ernesto Halffter. Un elenc de
14 veus nostrades interpretarà el
Corifeu (Àngel Òdena), Pirene
(Gemma Coma-Alabert), Electra
(Anna Alàs) o la Reina Isabel que
somia amb coloms i li finança les
naus a Cristòfor (Ofèlia Sala). El
Cor Amics de l’Òpera de Girona
reforçarà el minvat Cor del Liceu
i hi haurà una petita aparició del
Cor Vivaldi.
L’estrena de L’Atlàntida va te-

nir lloc al Liceu el 1961, dirigida
per Toldrà i amb la veu de Victò-
ria dels Àngels. Després va viat-
jar a Cadis, en undels últims con-
certs de Toldrà abans de morir.c

Fauna

Autora i directora: Romina Pau-
la
Lloc i data: El Canal (Salt) Tem-
porada Alta (22/XI/2013)

JOAN-ANTON BENACH

Confiant plenament en la intel·li-
gència, imaginació i afany de re-
cerca de Romina Paula (Buenos
Aires, 1979), el Festival Tempora-
da Alta es va voler afegir a quatre
centres dramàtics i al Festival
d’Automne de París per a la pro-
ducció de Fauna, l’última obra de

la dramaturga argentina. A més,
el bon record d’El tiempo todo
entero va omplir fins a vessar la
gran sala d’El Canal de Salt.
La representació de Fauna ha

tingut lloc damunt d’un ampli
empostissat que pretenia evocar
unplató cinematogràfic on s’assa-
ja la realització d’una pel·lícula.
Pel director i l’actriu del film,
Fauna és unmite, una dona extra-
ordinària, rodejada de llegendes i
enigmes que tractaran d’esbrinar
amb l’ajut d’una filla i un fill del
personatge biografiat. Dos ho-
mes i dues dones, doncs, en una
feina d’indagació compromesa
que podrà afectar-ne les identi-

tats. Les fonts d’inspiració que
han conduït la dramaturga a plan-
tejar-se aquesta història, franca-
ment ambiciosa, Romina Paula
les dedueix de l’antiga curiositat
que li desvetllà el nom de Con-
cepción Arenal, una dona que
deuria ser molt important atès
que a moltes ciutats li havien de-
dicat un carrer. Paula quedà ad-
mirada en saber que es tractava
d’una escriptora feminista del se-
gle XIX que es va haver de dis-
fressar d’home per assistir a la
universitat. Aquest trasvestisme,
tot i el caràctermilitant, sens dub-
te faria pensar l’autora en comè-
dies de Shakespeare i en episodis
dels dramaturgs espanyols del Se-
gle d’Or, on l’ocultació del sexe
era una estratagema estricta-
ment galant. Al costat d’aquesta

influència, Fauna enregistraria
també l’admiració per una altra
dona, filla d’immigrants ale-
manys, criada a la Patagònia i
que als noranta imolts anysmun-
tava a cavall per una regió litoral
argentina. En termes menys con-
jecturals, Romina Paula ha parlat
de l’atracció que el cinema ha
exercit damunt d’ella, de manera
queFauna ve a ser un obra imagi-
nada comun seguit de plans cine-
matogràfics, dels quals l’especta-
dor n’és del tot inconscient. A
partir, més o menys, de la meitat
del relat, els diàlegs enregistren
de manera intermitent la irrup-
ció d’uns embadaliments i de-
claracions amoroses homose-
xuals que alteren abruptament el
ritme de la indagació. Encanteris
breus, fugissers, que encara que

li serveixen a l’autora per afirmar
que tot és possible en el terreny
de l’atracció sexual, la forma sob-
tada de produir-se altera severa-
ment l’atenció de l’espectador.
A partir del primer incís

d’aquesta mena, la representació
amagarà, doncs, el combat secret
dels quatre intèrprets per tal que
l’espectador recuperi una lectura
de Fauna no gens sobresaltada. O
que, descobert l’incís i el sentit
imaginat, l’entengui comuna afir-
mació colateral de l’autora. La do-
ble parella d’herois encarregats
de fondre allò imaginat amb la
realitat de l’assaig sónRafael Fer-
ro i Esteban Bigliardi i les dues
grans actrius Pilar Gamboa i Su-
sana Pampín. Acompanyats de la
dramaturga, van meréixer una
llarga ovació.c

L A P A R A D O X A

Premiat elDVDde
‘Legrandmacabre’

]L’enregistrament en
DVD que va fer el Liceu
de l’òpera de Ligeti Le
grand macabre, amb mun-
tatge de La Fura dels
Baus, ha estat guardonat
amb el Diapason d’Or per
la revista francesa Diapa-
son a la millor producció
de DVD de l’any. “És pa-
radoxal rebre aquest pre-
mi any i mig després de
no ser al Liceu i després
que el teatre hagi cancel-
lat les activitats audiovi-
suals que tant reconeixe-
ment mundial li han do-
nat”, deia ahir el realitza-
dor del vídeo, Xavi Bové.


