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Coses que  
ens agraden  
de la cultura  
a Barcelona 

SANTI FONDEVILA 
●● Riure en una exposició. Doncs 
sí. Marcel·lí Antúnez ho aconse-
gueix amb els seus invents mecano-
trònics que s’exposen a l’Arts San-
ta Mònica, a la mostra Sistematúr-
gia. I ens teniu allà cridant i la nos-
tra cara s’incorpora a una de les 
seves esbojarrades i inclassificables 
criatures. Antúnez ja fa temps que 
treballa amb els exoesquelets. I, ves 
per on, els japonesos ara els fabri-
quen per a aplicacions terapèuti-
ques de tetraplègics. Antúnez sem-
pre ha anat al davant. I aquí, en ge-
neral, li han fet poc cas, mentre que 
no para de viatjar a l’estranger. El 
seu món es nodreix d’un imaginari 
propi amb el denominador comú 
del dibuix que barreja l’ésser humà 
amb la fauna i tot plegat dintre 
d’unes propostes eminentment lú-
diques i al mateix temps avantguar-
distes i atàviques. Molt sorprenent. 
Sens dubte. No se la perdin. 

● Barcelona té una perla. Per mi 
la Biblioteca de Catalunya s’ha con-
vertit en el millor teatre de Barcelo-
na. No defrauda. Té una manera de 
fer pròxima, càlida i rigorosa. Pen-
sava això sortint de Traduccions-
Translations, l’obra de l’irlandès 
Brian Friel. Un espectacle deliciós 
i un text de molta actualitat, ja que 
parla de la identitat col·lectiva d’un 
poble a través de la geografia, dels 
topònims i de com els anglesos la 
van esmicolar. Les paraules no són 
neutres i els noms dels llocs tenen 
a veure amb la història dels pobles 
i amb la seva llengua. Cal defensar-
los, doncs. No fos cas que ens pas-
sés com al gaèlic, pràcticament des-
aparegut. Gran feina de tot l’equip 
i una altra direcció acurada de Fer-
ran Utzet. Sí, com més hi penso, més 
clar tinc que Barcelona té una per-
la incrustada a la nau gòtica. 

● Imprescindible Taller de Mú-
sics. El Taller de Músics és un dels 
projectes pedagògics de la ciutat 
amb més empenta i imaginació, pe-
rò celebren els 35 anys amb proble-
mes econòmics. No conec el tema a 
fons, però sí que conec força el Ta-
ller: un capital de l’engolada Barce-
lona que cal assegurar. 

● Ciutat de teatres. Carme Tierz 
i Xavier Muniesa han recopilat la his-
tòria del escenaris de Barcelona en-
tre el 1597 i el 2013. Gairebé dos cen-
tenars de teatres dels quals fan una 
breu ressenya i incorporen, quan 
n’hi ha, una fotografia. Com diu Jo-
sep Maria Pou al pròleg del magní-
fic llibre, a les grans ciutats del món 
occidental hi ha llibres com aquest.

El traspunt

El Lliure estrena el primer gran èxit de Pinter
ANTONI RIBAS TUR  

BARCELONA. “Hi ha autors que són 
aliment”, va dir ahir Lluís Pasqual, 
el director del Teatre Lliure, i altres 
que són “vitamines”. En aquesta se-
gona categoria Pasqual en va enu-
merar tres: Shakespeare, Txékhov 
i Pinter. Aquest últim desembarca 
demà a l’Espai Lliure, a Montjuïc, 
amb L’encarregat, el seu primer 
gran èxit comercial quan es va estre-
nar, el 1960. La dirigeix Xicu Masó 
i el repartiment està format per 
Carles Martínez, Albert Pérez i 
Marc Rodríguez. “Pinter escrivia 
amb una estranyíssima perfecció. 
Et pots refiar absolutament del 
text”, va explicar Masó. L’únic que 
han modificat de l’original han sigut 
els noms dels llocs i dels personat-
ges. En comptes dels barris de Lon-
dres, els personatges parlen de Bar-
celona i els seus afores. 

El protagonista de L’encarregat 
és un sensesostre, el Daunis, inter-
pretat per Albert Pérez. Després 
d’una batussa en un bar, l’Anton 
(Carles Martínez) l’acull a casa. 

L’endemà hi arriba el germà de 
l’Anton, el Miki (Marc Rodríguez). 
L’Anton li proposarà al Daunis que 
es faci càrrec de l’edifici, però les co-
ses no sortiran de la manera espera-
da. L’obra, que sovint s’ha traduït 
com El porter, aborda “la mesquine-
sa que provoca la misèria”, amb un 
sentit de l’humor que “no és evi-
dent”. “Quan vas gratant el text, 
l’humor apareix amb tota la seva es-
plendor i tota la seva mala llet”, va 

explicar Masó, que torna a Pinter 
després d’Alaska i altres deserts. 
L’encarregat també està carregat 
d’actualitat. A més de l’indigent, 
un dels germans està a l’atur i 
l’altre ha marxat a l’estranger a 
treballar.  

El Daunis, l’Anton i el Miki, 
subratlla el director, “són com 
clowns britànics que juguen a fer 
un thriller sense deixar de parlar 
de la condició humana”. “Pinter 
posa un personatge en un lloc i 
introdueix un estrany per mirar 
què passa entre ells com si ho ob-
servés a través d’ un microscopi. 
Els personatges tenen l’aparença 
de ser reals –afegeix Masó–, però 
els hem hagut d’anar a trobar al 
final d’un llarg procés de treball 
perquè es produís el realisme tan 
particular de Pinter”.  

L’obra “no té zones fosques”, 
va afirmar el director, però els es-
pectadors hauran de ser actius i 
decidir què és cert i què no ho és 
dins la història que veuen da-
munt l’escenari i fer la seva prò-
pia interpretació.e

Marc Rodríguez abraonant-se sobre Albert Pérez en 
una escena de L’encarregat. ROS RIBAS
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Andrea Motis canta als 
poetes amb jazz i so de cobla 
 
Joan Díaz posa en marxa en projec-
te New Catalan Ensemble, una fu-
sió de jazz i cobla en què col·laboren 
Andrea Motis i Joan Chamorro. El 
primer disc el presenten demà i di-
vendres a la Sala 2 de L’Auditori.

2014), que presenten demà i diven-
dres a la Sala 2 de L’Auditori. “Vo-
lem incorporar els nostres instru-
ments a qualsevol tipus de música, 
però no d’una manera exòtica sinó 
absolutament normalitzada, i amb 
la voluntat de divulgar-los”, diu Dí-
az, que té la col·laboració de Joan 
Chamorro i Andrea Motis, a més 
del contrabaixista David Mengual 
i el bateria Ramón Ángel Rey, i els 
sis músics de vents i canyes, entre 
el quals hi ha Marc Timón (tible) i 
David Pastor (trompeta).  

“El Joan Díaz em va trucar fa un 
any i mig, i quan em va explicar el 

projecte vaig pensar que funcio-
naria, perquè sento una gran ad-
miració per ell, i que a l’Andrea 
segur que li interessaria, perquè 
és una persona molt inquieta”, 
recorda Chamorro.  

Tot i que en el disc hi ha estàn-
dards com ara Summertime i Cor-
covado, el gruix del repertori són 
composicions de Díaz a partir de 
poemes de Joan Margarit, Sebas-
tià Alzamora, Montserrat Abelló, 
Manuel Forcano i Gabriel Ferra-
ter, entre d’altres, als quals posa 
veu Motis. “El Joan Díaz va fer 
una primera tria de poemes. 
N’enviava tres o quatre d’un ma-
teix autor i entre els tres fèiem la 
selecció”, explica Motis, que tan-
mateix sí que en va triar un ex-
pressament. “Li vaig demanar 
cantar Tot l’enyor de demà, de Jo-
an Salvat-Papasseit, perquè l’ha-
via llegit a classe i és el que més 
m’agrada de l’antologia”, diu. 
“L’Andrea havia de cantar els 
textos, i per tant se’ls havia de 
creure”, afegeix Díaz. 

Pendent de la poesia 
A l’hora de cantar, Motis, acostu-
mada als estàndards de jazz en 
anglès, ha hagut d’adaptar-se a 
“una sonoritat diferent, per la te-
nora i el tible”, i al català. Més que 
canviar de xip, ha tingut present 
que canta “una cosa que la gent 
entén i que té un sentit molt fort 
perquè és poesia”. “He de cantar 
pensant més en el que estic dient 
que quan canto estàndards en an-
glès, que potser estic més pen-
dent de les melodies”, assegura 
Motis. Díaz, que no vol que la co-
bla quedi com un “residu folklò-
ric”, planteja el futur del New Ca-
talan Ensemble com un projecte 
obert. “L’única condició és que 
sempre hi hagi com a mínim un 
instrument de cobla”, diu.e 

XAVIER CERVANTES  
BARCELONA. Integrar els instru-
ments de cobla en el llenguatge del 
jazz és el punt de partida del New 
Catalan Ensemble, un projecte del 
pianista Joan Díaz que ja té reflex 
discogràfic: l’àlbum Coses que es di-
uen però que no es fan (Discmedi, 

Joan Chamorro i Andrea Motis amb el New Catalan Ensemble i els músics amb què 
presentaran el disc Coses que es diuen però que no es fan a L’Auditori. MARTÍ E. BERENGUER 

L’Auditori acull l’estrena del New Catalan Ensemble 

Veu  
Motis s’ha 
adaptat a una 
“sonoritat 
diferent, pel 
tible i la 
tenora” 

Vigent 
L’obra  
parla d’un  
sensesostre, 
un aturat i un 
emigrant


