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Ferran Utzet dirigeix un drama
amb equívocs lingüístics. M. RAURELL

TEATRE

A Irlanda
no tot són

cançons tristes
d’amor

‘Translations (Traduccions)’
BIBLIOTECA DE CATALUNYA
30 de gener

JUAN CARLOS OLIVARES

En les notes de direcció,
Ferran Utzet reconeix
que Traduccions de Bri-
an Friel és un text sobre
l’ús geopolític que es fa

de la llengua, sobretot per part del
poder amb la capacitat militar, me-
diàtica, econòmica, política i admi-
nistrativa per controlar un altre ter-
ritori amb la seva pròpia cultura i
llengua. També reconeix que l’autor
irlandès planteja la situació sense
decantar-se ni oferir respostes a
una història de fets consumats: la
desaparició del gaèlic a Irlanda
–cultura de fortes arrels– a favor de
l’anglès. I sobretot diu que li agra-
da que el teatre no doni lliçons, que
li interessa més la història d’amor
entre un ortògraf enrolat a l’exèrcit
anglès i una camperola irlandesa.

Utzet, responsable de les ex-
cel·lents direccions de La presa de
McPherson i Les millors ocasions de
Casanovas, es dedica per tant a po-
sar en escena un llarg drama rural
amb tocs de comèdia, bellament
il·luminat, amb la companyia esfor-
çada a desenvolupar el rusticisme
dels seus personatges. Potser cal-
dria portar la contrària al director
i dir que la història fulletonesca del
triangle amorós entre l’oficial an-
glès, la camperola i l’ajudant del
mestre de l’escola rural que ense-
nya grec, llatí i matemàtiques té
menys interès que l’amor del boig
Jimmy Jack per la deessa Pallas
Atenea (molt bé Òscar Intente) o la
conversió que viu Owen (l’altre fill
pròdig del mestre): de fascinat tra-
ductor dels poderosos anglesos,
borratxo davant l’oportunitat de
crear un nou món toponímic, a
qüestionar l’exercici de canviar el
nom a tot el que identifica la seva
terra, esborrada així per la llengua
de l’invasor.e

Crítica

MÚSICA

Ara Malikian juga la carta
de l’humor simfònic

Ara Malikian segueix transgredint
els protocols de la música clàssica
per acostar-la als públics més jo-
ves. Després de PaGAGnini, arriba
Malikianini, simfònic ara!, l’espec-
tacle que estrena demà al Palau.

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. Diu Ara Malikian que
li agradaria acabar el concert de
diumenge al Palau de la Música to-
cant al carrer amb els músics de
l’Orquestra Simfònica del Vallès
(OSV) envoltats pel públic. No ho
farà, però en la mirada d’aquest vi-
olinista libanès d’origen armeni es
nota que la idea fa temps que li vol-
ta pel cap. Temps al temps. De mo-
ment, l’espectacle Malikianini,
simfònic ara! només es podrà veure
sota cobert. L’estrena serà demà al
Palau de la Música, en doble sessió,
a les 10.30 h i a les 12 h, i dins del ci-
cle de concerts familiars.

“No ens riem de la música clàssi-
ca, sinó que riem amb la música
clàssica”, diu Malikian per explicar
l’essència d’un espectacle que és al-
hora simfonisme humorístic i hu-
mor simfònic. Tot plegat està pen-
sat per arribar a joves d’entre 12 i 18
anys, però sense excloure altres pú-
blics. Es tracta de demostrar que
“no cal ser un expert per gaudir de la
música clàssica” i de recordar que
fins i tot els compositors més so-
lemnes han escrit partitures toca-
des per l’humor.

El precedent conceptual de Ma-
likianini, simfònic ara! és PaGAGni-
ni, un espectacle que també va pro-
duir la companyia madrilenya de te-
atre gestual Yllana. A PaGAGnini
Malikian dirigia un quartet esbojar-
rat que des del 2007 ha fet un miler
de representacions arreu del món
utilitzant l’humor per trencar bar-
reres. El director del Palau de la Mú-
sica, Joan Oller, va pensar a passar
aquella idea a format simfònic i des-
envolupar-la des del Servei Educa-
tiu del Palau “combinant el vessant
lúdic amb l’educatiu”. “Vam parlar
amb l’Ara i l’equip d’Yllana, i ells ja
estaven treballant en aquesta línia”,
recorda Oller. “Estem experimen-
tant, innovant, buscant còmplices
en la frontera”, diu Oller, que per
frontera entén aquell territori on
els protocols convencionals de la
música clàssica són menys rígids.

Músics, actors i un ‘bailaor’
L’espectacle és un treball conjunt
que aprofita l’experiència de Pa-
GAGnini. Malikian i l’OSV hi posen
la música. Juan Francisco Ramos,
d’Yllana, és el responsable de la di-
recció escènica i també fa d’actor:
interpreta el paper d’un director
d’orquestra. L’equip el completa el
percussionista i bailaor Chus Cas-
tro i el trombonista Roberto Pache-
co, que també assumeixen rols escè-
nics. Tothom treballa, i sobretot es
mou, a partir d’obres de Rossini,
Mozart, Liszt, Sarasate i Bach, entre

d’altres, i una veu en off lliga les
diferents peces parodiant “la so-
lemnitat dels locutors de les ràdi-
os de música clàssica”, diu Mali-
kian, que tanmateix considera
que el tractament humorístic no
comporta cap relaxament en el
rigor interpretatiu. “De fet, m’hi
esforço per fer millor la interpre-
tació, per als nens”, reconeix.

Tot i que l’estrena de l’espec-
tacle serà diumenge, avui se’n
podrà veure un tast en el con-
cert que Malikian farà, també
amb l’OSV, dins del cicle Simfò-
nics al Palau.e

Ara Malikian toca, salta, balla i riu al Palau de la
Música durant l’espectacle. LORENZO DI NOZZI

El violinista estrena un espectacle amb la
Simfònica del Vallès al Palau de la Música

Pegasus tornen amb nou disc disset anys després
X.C.

BARCELONA. “Fer un disc no ser-
veix de res; només perquè la gent sà-
piga que ets viu”, diu Max Sunyer.
Tot i aquest laconisme hiperrealis-
ta, Sunyer comparteix amb els seus
companys de grup “la il·lusió” pel
retorn discogràfic de Pegasus, dis-
set anys després de l’àlbum anteri-
or, Selva pagana (1997). Santi Arisa,
Rafael Escoté, Josep Mas Kitflus i
Sunyer tornen “amb ganes” amb el
disc Standby... ON! (Pegasus Re-
cords, 2014): onze composicions
noves que presentaran en concert
a la Sala Luz de Gas de Barcelona el
6 de febrer. El quartet que va debu-
tar el 1981 buscant un espai propi en
el jazz fusió s’ha convertit en quin-
tet amb la incorporació del percus-
sionista Dan Arisa, fill del bateria.
“Té la mateixa edat que el nostre
primer disc –fa broma Sunyer– i se
sabia els temes antics millor que
nosaltres”. “El Dan ens dóna una
energia nova”, assegura Santi Arisa.

Segons Kitflus, el nou disc és “un
còctel vivencial” que manté “el so
propi de Pegasus”, fill del jazz i el
rock simfònic i amb un toc mediter-

rani. És a dir, no hi ha ruptura, pe-
rò tampoc una voluntat nostàlgica.
“Volem fer el que estem fent, no re-
vifar el que fèiem”, diu Sunyer. La
idea del retorn ve de lluny. “Els
amics de Ràdio Vilafranca van cele-
brar el 25è aniversari l’any 2007 i
ens van organitzar un concert. Allà
va sortir la idea de fer alguna cosa”,
recorda Escoté. La cosa va ser una
gira i el propòsit d’enregistrar un
disc quan les circumstàncies ho per-
metessin. “Som músics, vivim de la
música i hem estat molt actius”, diu

Sunyer. Així que les agendes res-
pectives van confluir, van tirar
endavant Standby... ON! El títol
vol recordar que, malgrat el silen-
ci, Pegasus “no s’havia desfet”.
No tothom pensava el mateix. Fa
un parells d’anys Escoté va veure
que un grup anomenat Pegasvs
actuava al Sónar. “Ens van dir
que pensaven que Pegasus era un
grup que ja no existia –explica
Escoté–. Són bona gent i ens vam
entendre perquè canviessin el
nom”. Ara es fan dir Svper.e

Rafael Escoté,
Santi Arisa,
Max Sunyer i
Josep Mas
Kitflus, els
quatre Pegasus
originals.
LLUÍS ONCINS

Concepte
“Riem amb
la música
clàssica”,
diu Ara
Malikian


