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L’univers
Luna

E
ls canvis a la direcció La Van-
guardia han multiplicat les
oportunitats de llegir els arti-
cles de Joaquín Luna i d’acce-

dir a un columnisme de proximitat. En
les últimes dècades, el progrés en l’allibe-
rament laboral, social i sexual de la dona
ha propiciat una espectacular revolució
en la jerarquia de les opinions. El cine-
ma, el periodisme i la política han assu-
mit i amplificat l’aportació de punts de
vista femenins que han transformat el
món.Un dany col·lateral d’aquest reajus-
tament: posar en circulació un repertori
caricaturesc que passa per la tapa delwà-
ter esquitxada, la incapacitat de fer dues
coses a l’hora i altres parides antimasclis-
tes emparades per les convencions
d’una guerra de sexes feliçment incruen-
ta. La igualtat d’oportunitats i els canvis
estructurals dels rols de família i parella
han evolucionat a través de la realitat i,
per contagi, també de la ficció. Els exem-
ples de mirada de dona encarnats per
personatges de telenovel·la emfàtica-
ment promiscus, per tragèdies teatrals
amb apologies de la histèria, per l’exem-
ple monumental de dones amb talent o
per novel·les que exalten el sadocostu-
misme, les madames Bovary low cost i
les neo-Colometes de realismemenstru-
al s’han incorporat al paisatge sociocul-
tural amb una naturalitat saludable. En
aquest context, les columnes de Luna
ens ofereixen una visió alternativa: la
d’un home viatjat, aliè a les servituds de
l’estructura familiar, amb una curiositat
depredadora i una vida socialmalenconi-
osament solitària (a mig camí entre els
personatges de les pel·lícules de Betriu i
La dama y el vagabundo) però, alhora, ri-
ca en oportunitats d’auditar les impostu-
res entre homes i dones i constatar que,

en qüestions sentimentals, la perplexitat
estàmolt repartida. Lluny de l’autocom-
plaença generacional pròpia dels pitjors
monòlegs d’El club de la comèdia i imper-
meable a la fàcil acusació de misogínia,
Luna proposa reflexions sobre una part
de la realitat masculina que, per raons
diverses, ha estat abandonada per l’star
system de l’opinió publicada. Amb ironia
i elegància, posa la lupa sobre les contra-
diccions de l’autosuficiència adulta i les
paradoxes de les relacions. A les seves
columnes sónmés rellevants els paranys
de l’aparellament per internet, que con-
necta amb les il·lusions i les angoixes de
molta gent, que la política o l’economia.
Cultiva ingredients temàtics que, en
l’anatomia d’un diari, podríem situar de
cintura cap avall. Per La Vanguardia,
que atén de manera profusa i qualitativa
les grans qüestions de l’actualitat, els ar-
ticles de Luna són un oasi. Un xiringuito
amb senyors fumadors i bevedors,
amants de xafarderies de gremi i hereus
d’una educació sentimental molt barce-
lonina (que abraça des de l’era preolím-
pica a la pre-Viagra) amenaçada per de-
cadències inevitables. Uns senyors que,
quan passa una dona guapa, encara te-
nen l’elegància d’interrompre la conver-
sa i celebrar-la amb un aplaudiment pro-
porcional a la seva bellesa.

El món oníric del primer acte atrapa sobretot els nens
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La música és una expressió que viu en
el moment, si bé les imatges que gene-
ra poden ser a la ment. Això fa que du-
es interpretacions d’una mateixa obra
per unmateix intèrpret puguin presen-
tar diferències. I aquest concert del
mestre Guérguiev, no perquè l’hàgim
escoltat més d’una vegada, ha deixat
de ser exemplar. D’una banda, perquè
ha posat en evidència el risc del músic
en escena, com l’equilibrista del circ
sense xarxa de protecció; de l’altra,
perquè ha fet palès el compromís i la
sensibilitat dels músics. Anem a pams:

la presentació del jove pianista Ignasi
Cambra ha deixat una empremta de
simpatia i de traça. És un noi (Barcelo-
na, 1989) que encara segueix els seus
estudis (que va començar aquí amb
Maria Lluïsa Alegre i Albert Atenelle)
als Estats Units. I el seu Mozart creix
enmusicalitat (aquesta vegada el Con-
cert núm. 21), és eloqüent, brillant i se-
gueix normes i formes de la vella gran
escola pianística en l’expressió. Enca-
ra més, gaudeix, sembla molt feliç fent
música, amb el risc que suposa.
Davant els aplaudiments no va dub-

tar amb les propines generoses, que po-
dien haver continuat si el concertino
–crec que impertinent– no hagués
decidit sortir amb l’orquestra d’esce-
na. L’orquestra va acompanyar amb
sensibilitat. Guérguiev aprofundeix
les retraccions del so, els contrastos;
malgrat que de tant gaudir va deixar
d’atendre, i una errada al final de la ca-
dència conclusiva –que va resoldre

amb professionalitat– hauria pogut
ser tràgica. Qui vulgui continuar gau-
dint amb l’Ignasi més proper en té
l’ocasió aquest diumenge a la Pedrera.
El món del Mariinksi certament no

és Mozart, sinó el gran simfonisme, i
van sortir a l’arena a passar-s’ho bé
ambMahler. No em va semblar feliç el
començament de la 5a simfonia, o pot-
ser massa feliç, ja que l’orquestra va
mostrar un so Hollywood, sense apro-
fundir en les tensions de lamarxa fúne-
bre. És cert que Mahler en dóna una
de freda i una de calenta introduint
sempre contrastos entre la tensió i la
distensió amable, però aquest drama-
tisme inicial és necessari. I el llenguat-
ge sàviament organitzat per Guérgui-
ev i amb resposta excel·lent (violon-
cels, trompa solista) va començar a
mostrar tota la profunditat en l’elo-
qüència del contrapunt. Se sentia amb
claredat l’estructura de la partitura i
Guérguiev va posar en evidència l’ex-
traordinària arquitectura sonora de
l’obra a partir del segonmoviment. Bo-
na feina de contrabaixos a l’Adagietto i
un final de gran intensitat.c

Ara que qualsevol indici de rivalitat en-
tre el Liceu i el Real tendeix a dissipar-
se –la presència de Matabosch a Ma-
drid accentuarà la col·laboració entre
els dos teatres–, podria ser que la pug-
na es desplacés cap a un altre pol dins
del mateix Gran Teatre: entre el públic
que estima l’òpera i al qual “això del ba-
llet” tant li fa, i els qui ja no saben a
quin defensor de l’espectador recórrer
perquè la dansa estigui dignament re-
presentada a la programació del Liceu.
Advertència: la sequera de dos ba-

llets per temporada comporta risc de
deshidratació. En la fatídica 2011-2012,
un anunci d’ERO temporal ja ens va
privar del Faust de Les Ballets deMon-
te-Carlo, i tot i així la programació de
dansa no quedava tan empetitida com
la de la temporada actual ni la de l’any
que ve. “Mantenim el nombre de ba-
llets per al 2014-15, continuaran sent
dos”, deia satisfet el director general
del Liceu, Roger Guasch. Ja veieu qui-
na gran quantitat. Amb la crisi –ahir a
la nit hi va haver protesta dels treballa-
dors a l’entrada del teatre–, la dansa no-
més pot existir amb patrocinador, i en
aquest sentit, Loewe fa una tasca inesti-
mable al Liceu. Però, a més a més, la
sala ha de ser plena, d’acord. Doncs el
públic respon: l’aforament de les qua-
tre funcions d’aquest cap de setmana
per a La belle dels Ballets de Monte-
Carlo ja està del tot venut.
Però ja n’hi ha prou, de lamentar-se,

anem a la part positiva. Els de Monte-
Carlo, capitanejats per aquest torrenci-
al coreògraf que és Jean-Christophe
Maillot, van aterrar ahir a la nit per fi al
Liceu. L’última vegada que ho van fer
“el vam cremar”, feia bromaMaillot, ja
que poc després es va produir l’incendi
del 1994. Ahir a la nit, efectivament,
van saltar espurnes –figuradament par-
lant– amb l’elèctrica interpretació que
fa la companyia monegasca del conte
de Charles Perrault La Bella Dorment
del bosc. La mala notícia és que no hi
havia orquestra, lamúsica de Txaikovs-
ki que Maillot combina amb el seu Ro-

meu i Julieta. Obertura i Fantasia, va so-
nar enllaunada. La Simfònica del Liceu
no podia dedicar assajos al ballet per-
què estava ocupada ambLa somnàmbu-
la i amb el cicle Simfònics al Palau que

té aquest cap de setmana amb Sarah
Connolly.
Però amb la set de ballet que passa el

públic liceista, ja us podeu figurar les
mostres d’entusiasme i agraïment. Van
ser gairebé cincminuts d’aplaudiments
per a aquest ballet que va guanyar el

premi Nijinski el 2001 i s’ha convertit
en targeta de presentació d’aquests
monegascos.Maillot recupera el simbo-
lisme del conte original de Perrault i
aparca la innocència de la coreografia
de Petipa. Crea personatges adults, sen-
suals, desitjosos, ansiosos, violents fins
i tot. I posa al seu servei la paleta neo-
clàssica, amb escenografia d’Ernest Pig-
non-Ernest i vestuari rutilant de Phi-
lippe Guillotel. Candor i sexe, bellesa i
turment.
No vam poder veure, això sí, l’espec-

tacular Bernice Coppieters, que en
aquesta Belle va ser en altre temps una
irrepetible protagonista i ara donava
vida a la fada del mal. Una fractura a la
mà va obligar a substituir-la. Stephan
Bourgond, magnífic, assumeix així el
paper de ReinaMare i també aquest de
Carabosse. La hawaiana Noelani Pan-
tastico està molt expressiva com la dol-
ça Belle.c
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Txaikovski sona enllaunat
a ‘La belle’ de Maillot;
la Simfònica del Liceu
està ocupada en l’òpera
i els concerts simfònics
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de cintura cap avall

El Liceu aplaudeix la sensual ‘Bella dorment’ dels Ballets deMonte-Carlo
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