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Elegància idiscreció
CRÍT ICA DE L IED

Arquitectes
i enginyers

A
rquitectes i enginyers passen
per ser col·lectius a la grenya.
És cert que discrepen sobre
com abordar les obres; i que

de vegades competeixen per un mateix
tros del pastís. Però establir diferències
insalvables entre els dos col·lectius és ab-
surd. És més raonable establir-les entre
els bons professionals i els dolents, vin-
guin del gremi que vinguin.
Aquesta setmana he pogut escoltar a

Madrid destacats arquitectes i engi-
nyers, i ara em disposo a citar algunes de
les seves idees. Dimarts, durant un acte
a l’Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, van preguntar a tres grans arqui-
tectes com els agradaria ser recordats.
No és fàcil, per a qui ha tingut una vida
plena, contestar aquesta pregunta. Una
vida són mil coses. O cent mil. Però tots
tres van fer un esforç de síntesi. “M’agra-
daria ser recordat –va contestar Oriol
Bohigas– per la meva tasca com a arqui-
tecte que dóna forma a la ciutat. Perquè
la ciutat, malgrat el que es digui, no és la
gent, sinó la pedra que formalitza el seu
espai públic i privat”. “M’agradaria ser
recordat –va dir Rafael Moneo– per in-
tentar transmetre als meus estudiants la
raó per la qual l’arquitectura adquireix
una forma i no una altra, ja que els edifi-
cis no són objectes autònoms, sinó ins-
crits en l’àmbit superior de la ciutat”. I
Navarro Baldeweg va afegir: “Qualsevol
casa que dibuixi està dins d’una altra ca-
sa major, la casa universal, feta de llum i
energia, de tot, que és la que m’ha inte-
ressat com a arquitecte”.
D’aquestes tres idees se’n desprenen

altres de relacionades amb el compro-
mís personal davant la complexitat del
món, la consideració del qual va justifi-
car amb escreix la meva visita a la docta

institució.No diré que totes les seves ses-
sions siguin memorables. Em van dir
que al compositor Luis de Pablo un pre-
sumpte col·lega acadèmic li va pregun-
tar que com era possible que li agradés
la música contemporània. De Pablo, di-
dàctic i temperat, va contestar que tot es
reduïa a sentir, sentir i sentir, a escoltar,
escoltar i escoltar.
Tant en la ignorància d’aquest acadè-

mic sord comen la indagació vital de Bal-
deweg treu el nas, amb diferent matís, la
idea demisteri. Es diria que arquitectes i
enginyers no són proclius al misteri. Pe-
rò els qui destaquen en aquestes profes-
sions solen ser-ho. “Tinc present en la
meva tasca una frase deHeidegger: sere-
nitat envers les coses i obertura almiste-
ri”, em va confiar poc després de la ses-
sió acadèmica l’enginyer Julio Martínez
Calzón, en el discurs aclaridor del qual
s’harmonitzaven conceptes filosòfics i
tecnològics. Al seu torn, l’enginyer Ja-
vier Manterola em va dir: “En aquesta
professió ens atreu el repte, el camí inex-
plorat i el desig de fer el que encara no
sabem que podem fer, basant-nos en el
coneixement i en nosaltres mateixos”.
Arquitectes o enginyers: la línia divisò-

ria no està, certament, en el seu títol uni-
versitari, sinó en com senten i escolten.
En com pensen, parlen i actuen.
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M.Schmitt i, a sota, IsabelleDruet

Jonas Kaufmann

Data I lloc: Gran Teatre del Liceu,
(28/III/2014)

ROGER ALIER

El fenomen Kaufmann ha arribat a co-
tesmolt altes, i el Liceu es va veure des-
bordat per les peticions d’entrades.
Per això el teatre va prendre la decisió
inhabitual (només recordo un cas més
extrem, el recital de Pavarotti, el 8 de
juny del 1989) de posar cadires a l’esce-
nari. El recital va ser una exhibició

d’elegància, contenció vocal i bon gust
interpretatiu.
Si hi havia cap sector de públic poc

informat que s’esperava un desplega-
ment vocal propi d’un divo al cim de
la fama, es devia quedar una mica de-
cebut: aquests lieder de Schubert que
atorguen una presència molt impor-
tant al piano (pulcrament executat
per Helmut Deutsch) no són peces
d’exhibició belcantista de tall operís-
tic. Kaufmann els va cantar amb una
veu controlada, amb recursos falsetís-
tics en alguns moments, amb una po-
tència graduada d’acord amb l’instant
narratiu d’aquest cicle, però deixant

ben clara la qualitat de l’instrument
del tenor, des del gairebé murmuri de
la Bon nit inicial fins als detalls aquà-
tics (Wasserflut) i l’alegria passatgera
del Somni de primavera, que deixa pas
al sentiment predominant de la mort i
del desencís.
El poc narratiu viatge hivernal, es-

crit en el darrer any de la curta vida de
Schubert (1797-1828), traeix unamena
de premonició de la seva mort immi-
nent, i JonasKaufmann va saber trans-
metre aquest contingut fúnebre se-
guint les indicacions que el baríton
Dietrich Fischer-Dieskau va deixar
consignades fa uns quants anys.
Alguns espectadors s’esperaven bi-

sos de l’intèrpret i van quedar una mi-
ca frustrats enmig de les ovacions. Pe-
rò el món del lied no és el de l’òpera…c

El calendari

La línia divisòria entre els
dos col·lectius no està en el
títol, sinó en com pensen i
actuen els seus membres

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Els fans del Lied i els que sense ser-ho
van saber gaudir divendres de tot un
Jonas Kaufmann al servei del gènere
estaran d’enhorabona: la Schubertíada
de Vilabertran ha programat per a
aquest estiu fins a 15 cicles de lieder
complets i tresmés fragmentats en una
aposta per lluitar contra el desconeixe-
ment que encara es té d’aquest art.Mat-
thias Goerne cantarà els tres de Schu-
bert –aquestWinterreise que ha gravat
Kaufmann més La bella molinera i el
Cant del Cigne–, i també un de Beetho-
ven, A l’estimada llunyana, una de les
tres obres mestres del compositor
alemany pel que fa al domini vocal
(amb l’òpera Fidelio i la Missa Solem-
nis). A més, el festival que aquest any
va del 16 d’agost al 6 de setembre tin-
drà cinc lieder de Robert Schumann,
més uns quants més de Mahler, Zem-
linsky, Clara Schumann, Brahms,
Chausson, Debussy, Berg... iLa rosa als
llavis de Toldrà.
El primer recital que acollirà la canò-

nica de Vilabertran inclouràAmor i vi-
da d’una dona, de Schumann i Lieder,
Opus 13, de Clara Schumann, que inter-
pretarà la soprano Ofelia Sala, una de
les figures locals d’aquesta Schubertía-
da, i que serà retransmès per la Unió
Europea de Radiodifusió.
L’intens cap de setmana amb Goer-

ne inclourà també una de les actuaci-
ons més luxoses de l’edició: la de la so-
prano manresana Núria Rial i un dels
cicles capitals que mai no s’havia pro-
gramat aVilabertran: elsLieder d’Elisa-
beth Kulmann, de Robert Schumann,
més altres peces de Zemlinsky, Alban
Berg i l’esmentada La rosa als llavis.
Més catalans: el ja consagrat Quartet

Casals no faltarà a la cita empordane-
sa, aquesta vegada acompanyat de la
clarinetista Ona Cardona, amb qui in-
terpretarà el Quintet en La major de
Mozart, a més d’altres quartets de
Haydn i Schubert. La pianistaKatiaMi-
chel –que fou, com tots els catalans ja
citats, guardonada en els seus inicis
per Joventuts Musicals– abordarà les
tres últimes sonates de Schubert, i el
seu homòleg, el pianista Javier Peria-
nes, s’unirà al violoncel·lista del mo-
ment, Adolfo Gutiérrez Arena, en un
programa de cambra amb la sonata
núm. 1 de Brahms, la 2 de Mendels-
sohn i l’Arpeggione de Schubert,
una constant del festival.

Queda per esmentar les dues noves
veus que la Schubertíada incorpora
aquest any amb ànim de fidelitzar-les,
així com ho va fer amb Goerne o Julia-
ne Banse quan encara no eren artistes
consagrats. Es tracta del tenor ale-
manyMaximilian Schmitt (a la foto de
l’esquerra), de qui el responsable de la
Schubertíada, Jordi Roch, destaca la se-
va dicció extraordinària –cantarà Tres
Lieder de Heine i el cicleAmor de poeta
de Schumann, més el Cicle de 6 Lieder
de Beethoven–, i de la jove mezzoso-
prano francesa IsabelleDruet, una figu-
ra de gran projecció que va destacar fa
un parell d’anys a la producció de La
flauta màgica de René Jacobs al Liceu,
i que a l’Empordà interpretarà entre al-
tres Maeterlink-Lieder de Zemlinsky i
El corn màgic dels infants de Mahler.
La Camerata 432 tancarà l’edició,

amb la violinista del Quartet Casals Ve-
raMartínez-Menher com a concertino
solista al Concert per a violí núm. 5 de
Mozart. I l’anomenat concert debut do-
narà una oportunitat aquesta vegada al
baríton Josep-Ramon Olivé i la sopra-
no Laura Ruhí, acompanyats al piano
per Jordi Armengol i amb un narrador
d’excepció, l’actor Ernest Serrahima.
Tots plegats interpretaranLa bellaMa-
gelone de Brahms, un cicle per a
amants de la literatura medieval.
“Qualsevol que vegi aquesta progra-

mació pensarà que tenim diners però
el pressupost global és de 150.00 euros
–va dir Jordi Roch–. Si es divideix la
xifra per l’aforament de la canònica es
veurà que necessitem ajuda i, de mo-
ment, a qui més cal agrair l’esforç
és alsmateixos intèrprets”. El festi-
val, a qui Taula de Disseny aporta
la imatge gràfica, s’està plantejant
canviar la d’estructura jurídica
per atreure més patrocinis.
Amb tot, entre les novetats hi

ha un concert pedagògic que bus-
ca vincular tota la família a la

Schubertíada, “un concert més obert i
informal amb els solistes de la Camera-
ta 432”, va explicar la violoncel·lista
Laia Puig, així com una sèrie de
quatre conferències prèvies als
concerts. Pel que fa al preu de les
entrades, que surten en venda
demà dilluns amb un nou siste-
ma de ticketing a través del web
del festival, les de zona B
s’abarateixen lleugerament
i a més es crea una zona C
amb visibilitat reduïda a
10 euros.c

Llàtzer
MoixLaSchubertíadaprograma

quinzeciclescompletsdeLied
Vilabertran tindrà tres nits Goerne amb els tres cicles de Schubert


