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L’ESCANDALL

CConservatori. A l’auditori del Conser-
vatori, The Messiah , l’obra més cone-
guda, reconeguda i interpretada de 
Georg Friedrich Handel,  tal com la va 
escriure el compositor barroc ale-
many que es va traslladar a Anglater-
ra, on aconseguí bona part de la seva 
merescuda fama, passant per no po-
ques ciutats italianes, França i, final-
ment, el Regne Unit, Irlanda inclosa, 
interpretada per  Waltraud Mucher, 
mezzosoprano, Antoni Aragón, tenor, 
Marcela Iguanzo, soprano, i Damián 
del Castillo, baix, el cor Studium Au-
reum  i orquestra, amb Bartomeu Mut 
a l’orgue i clavecí, dirigits per Carles 
Ponseti. Important la figura del direc-
tor en una peça que, si bé no es pot 
qualificar de vocalment molt compli-
cada, té l’handicap de les referències 
“monumentals”, que sens dubte aug-
menta el nivell d’exigència de tots els 
integrants, i Ponseti, com sempre, hi 
posà el cos i l’ànima, i fins i tot la veu 
–no atura de cantar mentre dirigeix. 
Naturalment, sense oblidar la preci-
sió perquè tot rutlli de tal  manera que 
la llarga composició expressi amb tots 
els seus matisos les nombroses  situa-
cions que planteja l’oratori, des de 
l’anunciació de l’arribada del Messies 
passant per la seva resurrecció, fins a 
arribar al Judici Final. Tot plegat, un 
concert de gran nivell, amb una or-
questra i un cor que brillaren en tot 
moment, desplegant tot un seguit de 
colors per donar vida a una narració 
que necessita transmetre un immens 
ventall de sensacions. Magnífic l’allu-
nyament de les trompetes, perfecta la 
feina de Mut, i pel que fa a les veus so-
listes, més que correctes tant Aragón 
com Iguanzo i Mucher, mentre que 
brillà la veu clara i potent de Del Cas-
tillo. 

 
Lliure. Al Lliure de Montjuïc, l’adap-

La intemporalitat dels clàssics

tació de Lluís Pascual del clàssic de 
Lope de Vega El caballero de Olmedo, 
una coproducció entre el Teatre Lliu-
re i la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico. Un clàssic que ja havia adap-
tat Pascual en francès fa més de vint 
anys, en una superproducció allunya-
da del que ha fet en aquesta ocasió, 
absolutament minimalista, a càrrec 
de Paco Azorín, amb tan sols un gra-
pat de cadires com a únic atrezzo so-
bre l’escenari, com si d’un tablao fla-
menco es tractés.  Interpretada per 
tretze actors i músics que han moder-

nitzat l’espectacle dotant-lo de fluï-
desa i ritme, humor, esgrima, música 
i la tragèdia de la narració original. 
Gent jove i amb talent, amb un Tello 
interpretat per Pol López  molt diver-
tit i versàtil, així com una eficaç Fran-
cesca Piñón en el paper de Fabia, en 
substitució de Rosa Maria Sardà, 
mentre que la resta mostrà les seves 
capacitats interpretatives, amb la 
música com a gran troballa per 
aquesta reconversió, com a estrata-
gema per arribar al públic contempo-
rani, des d’una història que, com 

J. A. MENDIOLA 
PERIODISTA

‘The Messiah’, un concert de gran nivell amb una orquestra i un cor que brillaren en tot 
moment, donant vida a una narració plena de sensacions. XAVIER CALAFAT
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El director 
Carles Ponseti 
hi posà el cos, 
l’ànima i fins i 
tot la veu  

qualsevol clàssic, esdevé intemporal 
i que es va escriure fa ni més ni menys 
que quatre-cents anys.  

 
RRomea.  Si El caballero de Olmedo es 
va escriure fa quatre-cents anys, Ori-
ol Broggi i La perla 29 han posat en es-
cena una obra que va ser escrita en-
tre el 1260 i 1280. L’orfe del Clan dels 
Zhao, original de l’escriptor xinès Ji 
Junxiang. El cert i segur és que tam-
poc  no ha perdut vigència, per la sen-
zilla raó que parla de valors i senti-
ments, de la intemporalitat de la con-
dició humana, d’odis i de venjances, 
del poder i del honor. Una tragèdia 
farcida d’èpica i poesia, amb la vida i la 
mort a flor de pell, interpretada per 
Julio Manrique, Pablo Derqui, Lluís 
Marco, Ernest Villegas, Marta Marco, 
Borja Espinosa i la música en directe 
de Joan Garriga, amb la dramatúrgia 
a càrrec de Marc Artigau i el mateix 
Broggi, que han reconvertit el Romea 
en una mena de ring, fins i tot amb la 
disposició dels espectadors, a més 
d’un escenari quadrat i arenós des 
d’on van apareixent els distints prota-
gonistes, que es van presentant i ex-
plicant els seus personatges per faci-
litar la comprensió i el rol que juguen 
dins la història. Un conte tràgic amb 
un final tan sorprenent com contun-
dent. No hi ha dubte que posar en es-
cena L’orfe del Clan dels Zhao és una 
opció de risc, però que des de la feina 
ben feta, des de la pulcritud de la dra-
matúrgia, d’un text acurat i del qual 
brolla sinceritat, en el qual fins i tot 
s’incorporen uns versos del Coral 
romput de Vicent Andrés Estellés, per 
no parlar de la impecable i excelsa in-
terpretació de tot el repartiment, amb 
uns Julio Manrique i Pablo Derqui 
memorables, segur que es convertirà 
en un dels èxits de la cartellera catala-
na. De fet, ja ho és.
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L’Associació d’Escriptors en Llen-
gua Catalana posà anit punt final a 
la jornada a l’hotel Costa Azul de 
Palma amb l’entrega dels premis 
Cavall Verd amb l’assistència d’una 
setantena d’escriptors. L’activitat 
començà al matí a Can Alcover,  on 
es reuniren més de mig centenar 
d’escriptors i lectors que, amb la 
seva presència, volgueren recordar 
l’obra de Bartomeu Fiol, a qui s’ho-
menatjava.  
A la imatge, d’esquerra a dreta, Mi-
quel Bezares (vicepresident de 
l’AELC a les Illes), Xavier Montoliu 
i Corina Oproae (guanyadors del 
premi Rafel Jaume); Jordi Larios 
(guanyador del premi Josep Maria 
Llompart); Anna Casassas (mem-
bre del jurat), Joan Perelló (mem-
bre del jurat), Begonya Pozo (mem-
bre del jurat); Pere Joan Martorell 
(membre del jurat) i Guillem-Jordi 
Graells (president de l’AELC).


