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Declaració deprincipis

Noés fàcil, però...

Cavallerpoètic i juvenil
Orquesta del Montsalvat

Direcció: Francesc Prat
Lloc i data: El Born Centre
Cultural (14/III/2014)

JAUME RADIGALES

Es podria començar aquesta crí-
tica dient que ha nascut una or-
questra. Però faríem curt. Per-
què Montsalvat és una orques-
tra, però va molt més enllà: és
una declaració de principis èti-
co-estètics, que reivindica l’alta
cultura enuna època demigrade-
sa d’idees i superficialitats profi-
làctiques. I s’atreveix amb un re-
pertori molt conegut per enca-
rar-lo de manera renovada, amb
resultats que retornen la frescor
de les partitures originals amb
unhistoricisme vitalista que s’en-
comana gràcies als instruments
d’època i, sobretot, a la quarante-
na d’excel·lents músics aplegats
entorn de la concisa batuta de
Francesc Prat. Hi va haver bon
treball d’accents, discurs i ex-
pressivitat al servei de dues pàgi-

nes beethovenianes com lamúsi-
ca incidental d’Egmont i la terce-
ra simfonia, Heroica.
Llàstima que El Born Centre

Cultural tingui les pitjors condi-
cions acústiques per gaudir d’un
concert així: a banda d’una tem-
peratura glacial, el ferro i el vi-
dre deixen escapar el so, que es
barreja amb el provinent del car-
rer. I l’amplificació per a la reci-
tació de Josep Maria Pou va re-
sultar nefasta, fins al punt de fer
incomprensible el que llegia.
També es van perdremoltsmati-
sos del cant de l’esplèndida so-
prano Maria Hinojosa. Per tot
plegat, és d’esperar no tan sols
que Montsalvat trobi un espai
molt més adequat per als seus
concerts, sinó que aquest mateix
el repeteixin per constatar el
que el públic va aplaudir a peu
dret: una interpretació beethove-
niana carregada d’entusiasme i
bones raons. “Defenseu el que és
vostre!”, es diu al final d’Egmont.
Defensem també l’Orquestra del
Montsalvat, que ja forma part
d’una manera d’entendre la cul-
tura d’aquest país tan necessària
com enyorada.c

Trinitat intergalàctica

CLÀSSICA

OBC

Direcció: Pablo González
Solista: Frank Peter
Zimmermann, violí
Lloc i data: L’Auditori
(14/III/2014)

JORGE DE PERSIA

Sempre és una alegria escoltar el
violí de Franz Peter Zimmer-
mann, imés en els exquisitsCon-
certs núm. 3 i 4 per a violí deMo-
zart. S’hi veu l’alegria de fer mú-
sica, i en aquesta versió, el gest
galant, la frase d’humor, el gest
concentrat propi encara del clas-
sicisme. Orquestra i solista van
establir un diàleg amb acords de
dinàmiques, va ser un escoltar el
violí i imitar el fraseig, establir
contrastos i, en moments en què
el director ocupa el seu lloc, sub-
tils rallentandos i homogeneïtat
en el conjunt.
Amb ells, en un programa difí-

cil d’entendre si no és per la ne-
cessitat d’acomodar un solista i
de cridar el públic amb el gran

sinfonisme, La consagració de la
primavera i el petitConcert per a
cordes en re major d’Stravinsky.
Una obra sensible, subtil en
molts moments ben subratllats
per González amb bona resposta
de la seva corda, que tot i això va
treure arestes al gest de Stravins-
ky. Bona fortuna va tenir La con-
sagració, obra que els hi va bé a
orquestra i director ja que apun-
ta a una expressió cap a l’exte-
rior, sense artefactes de profun-
ditat però sí de càrrega en pro-
funditat, ja que ha de commoure
per la seva força i dinamisme. La
versió va ser correcta, el director
va deixar llibertat però vamante-
nir el control i va establir bones
tensions, color i relleus, encara
que amb la cautela d’un exercici
d’interpretació que requereix
molta maduresa i, de no ser així,
es fa molt visible el rítmic. A la
direcció d’orquestra caminant
es fa camí, i González i l’OBC
van merèixer l’aplaudiment. Un
apunt: o és una apreciació errò-
nia o hi havia un alt nombre de
col·laboradors a l’escenari, i ca-
da setmana canviant de concer-
tino i director. No és fàcil...c

El caballero de Olmedo

Autor: Lope de Vega
Versió: Francisco Rico
Direcció: Lluís Pasqual
Lloc i data: Teatre Lliure de
Montjuïc (14/III/2014)

JOAN-ANTON BENACH

De l’èpica mesetària a la càlida
lírica flamenca. L’arxiu de La
Vanguardia guarda una crònica
de l’agost de 1992 on s'explicava
com Lluís Pasqual, a Avinyó, ha-
via convertit l’escenari de la
Cour d’Honneur del palau dels
papes en un magnífic camp de
blat a punt de segar. No recordo
si bufava o no el mestral, però sí
que el groc daurat de l’espigada i
els focus que imitaven un sol de
justícia, feien d’El caballero d’Ol-
medouna història de passions ra-
dicals i esbatanades. Ara, en can-
vi, 22 anys després, el color i les
ferides dels mateixos amors del
clàssic viatgen per les penom-
bres tremoloses d’un tablao fla-
menc, adulterat, quan cal, per
les incidències de la infausta pe-
ripècia amorosa tot just comen-
çada, entre el cavaller Don Alon-
so i la bella Doña Inés.
Pasqual, que se sap de memò-

ria el poema, ha retallat sàvia-
ment el text de Lope de Vega
–versionat per Francisco Rico–,
amb prudència quan l’escena im-
plicava els enamorats o les mar-
tingales de l’alcavota Fabia, i

ambdecisió quan l’autor explica-
va episodis colaterals com la fes-
ta dels toros a Medina. El direc-
tor, a més, volia aquesta vegada
un espectacle essencialment ju-
venil i va reclutar una formació
amb noms de la Joven Compa-
ñía Nacional de Teatro Clásico i
de la nova Kompanyia del Lliure
que comunica, en efecte, una vi-
vacitat fantàstica a la representa-
ció, allunyada del to reverencial
que semblava reclamar de sem-
pre un clàssic castellà.
Amb el llenguatge directe de

la versió de Rico, amb la senzilla
disposició escènica de les cadi-
res i l’empostissat, amb els aires
vigorosos d’una interpretació
sense punts febles i, finalment,
amb la contundència que respira
l’escenografia de Paco Azorín,
l’espectacle, tot just encetat, es
veu envaït d’una atmosfera poèti-
ca, oscil·lant sense mai desapa-
rèixer, encomanadissa de la ten-
sió ambiental, propícia als es-
clats conflictius i, naturalment, a
la tragèdia final. Les il·lustra-
cions musicals (Pepe Motos)
amb la guitarra i la percussió fla-
menca contribueixen a electrit-

zar l’ambient dramàtic i a espes-
seir la rivalitat entre Don Rodri-
go i Don Alonso. Aquesta té una
il·lustració espectacular en el
combat entre els dos nobles i els
seus respectius assistents, una es-
grima en la qual importa molt
més l’harmonia coreogràfica
que la suposada voluntat sangui-
nària dels quatre combatents.
En la reconstrucció del poema

dramàtic, prèviament descons-
truït, Lluís Pasqual es permet al-
gunes llicències per acabar de
dessacralitzar el clàssic: Rosa
Maria Sardà, una Fabia que do-
mina una varietat de registres
formidable, pot anunciar que un
acte de l’obra s’ha acabat o el ca-
prici del director que en un mo-
ment dels assajos va decidir po-
sar música de tango a un frag-
ment del poema... Són, entre d’al-
tres, transgressions que no alte-
ren la referida atmosfera poèti-
ca, subratllada a l’acte tercer per
una projecció astral del sol, que
escalfa les ments enderiades, de
la lluna, que presideix la fredor
criminal, del planeta blau, que
acull les pobres criatures mor-
tals... Amb la mort de Don Alon-
so –esplèndid Javier Beltrán– as-
sistit per Tello –eficaç i poliva-
lent Pol López– s’acaba la fun-
ció, acollida l’altra nit amb una
llarga ovació, amb bravos i quasi
tot el públic dempeus. Això sí, el
Rei no té l’oportunitat de manar
que als dolents els siguin tallats
sus infames cuellos i el mal, com
sol passar ara mateix, acaba
triomfant.c

Sisa, Portet i Oliver

Lloc i data: L’Auditori
(13/III/2014)

DONAT PUTX

El senyor Sisa ja ha arribat a
l’emblemàtica edat de 65 anys,
però, ben lluny d’albirar la
jubilació, encara li queden
ganes (i energies) per fer trios.
Però no amb qualsevol, esclar.
Els seus companys de viatge en
aquesta aventura –concebuda
per Ramon Muntaner i estre-
nada a l’última edició del Mer-
cat de Música de Vic– són Qui-

mi Portet i Joan Miquel Oliver.
Units sota la simpàtica deno-

minació de Col·lectiu Eternity,
els tres cantautors van obtenir
una bona entrada a la sala simfò-
nica de L’Auditori, on van com-
parèixer en el context del quin-
zè Festival del Mil·lenni.
El concert va oferir una visió

dels respectius cançoners amb
el protagonisme vocal compartit
en alguns casos, nervi elèctric i
l’excel·lent treball d’Antonio Fi-
del al baix i Xarli Oliver a la bate-
ria,músics de capçalera en els di-
rectes de Quimi Portet. El catà-
leg d’encerts de la nit –en la qual
Sisa va oficiar de divertit mestre
de cerimònies– és notable.
El cantautor del Poble Sec va

mostrar-se força gamberro a El
fill del mestre, i també va tenir el
bon gust d’interpretarNo cal par-
lar, possiblement el seu tema del
segle XXI més rodó.
Quimi Portet va estar simple-

ment enorme exercint de croo-
ner de la Plana a Sunny day –una
cançó quemés enllà de la prime-
ra lectura humorística evoca
una esplèndida tristesa de fons–,
i va contagiar vitalisme al perso-
nal quan va arribar el moment
de La Rambla.
Joan Miquel Oliver va narrar

amb saviesa el bell assassinat de
Sa núvia morta, i va extreure
acords selenites de la guitarra
elèctrica a Pallasso.
Tres galàxies i heterodòxies

indubtablement diferents, però
clarament complementàries, en
concòrdia fraternal.c

CLÀSSICA

Tot just encetada,
l’obra es veu envaïda
d’una atmosfera
poètica, encomanadissa
de la tensió ambiental

TEATRE

POP

CRÍTIQUES


