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MÚSICA

Tot seguint 
Jordi Savall en 

una plàcida 
travessia del desert

TEATRE

Flotats: classicisme sense complexos

conscient de les obligacions adqui-
rides quan es rendeix homenatge a 
la tradició. Potser la idea era recre-
ar l’encant del marivaudage, el ter-
me inspirat en l’autor que descriu la 
sofisticació d’una època, la gràcia i 
enginy de la paraula, una lleugeresa 
intangible. 

El marc perfecte, la dicció acura-
da, però les interpretacions no re-
produeixen en absolut aquest ho-
menatge al XVIII. Excepte Àlex Ca-
sanovas (Orgon), Enric Cambray 
(Mario) i Bernat Quintana (Doran-
te, aquest sí un autèntic cavaller 
cortès en la seva postura i gestuali-
tat), els altres es passegen per l’es-
cenari sense la menor consciència 
de la relació entre el cos, la classe so-
cial, l’educació i el moment històric. 
Podrien estar en qualsevol altra si-

tuació entre el segle XIX i el XXI. 
Si es fa arqueologia cal desenvo-
lupar-la en tota la seva magnitud 
i precisió.  

La donzella eixerida de Mar 
Ulldemolins (Lisette) encara 
funciona (sempre funciona 
aquest arquetip), però és l’Arle-
quí de Rubèn de Eguia el que surt 
més perjudicat d’aquesta falta 
d’harmonia estètica en les inter-
pretacions. Hi ha moltes mane-
res d’encarar aquest personatge, 
fins i tot com a depredador sexu-
al, però sol triomfar una certa 
vulgaritat. Però si es passa de re-
gistre, el personatge cau en el ri-
dícul, esdevé un pallasso irritant 
–amb rialleta Amadeus– que no 
podria enamorar ni la criada més 
desesperada.e

Enric Cambray, Vicky Luengo i Àlex Casanovas interpreten els senyors. DAVID RUANO

El director fa un exercici d’estil al TNC amb ‘El joc de l’amor i de l’atzar’ 

El col·lapse actual, vist per  
Julià de Jòdar i Joan Todó

que va comentar El desertor en el 
camp de batalla, va exposar un 
possible paral·lelisme amb el 
film Gat negre, gat blanc, 
d’Emir Kusturica: “A la no-
vel·la hi ha uns avis que van 
lluitar contra el franquisme, 
una generació intermèdia 
que va fer la Transició i una 
generació més jove que són 
l’esperança. L’última paraula 
de la novel·la és feliços”. Ara bé, 
El desertor... furga en “la situació 
de col·lapse actual, de canvi d’època 
o de paradigma, i de quins camins es 
poden trobar a partir del que va pas-
sar fa 40 anys, sabent quines són les 
lluites reals”. 

Sobreviure escrivint en català 
En totes dues novel·les s’hi exposa la 
precarietat d’ara: s’hi pot reaccionar 
enfrontant-s’hi o amb resignació. Els 
llibres tenen en comú que inclouen 
escriptors com a personatges princi-
pals. El de Todó és caut i subtil, però 
dispara amb silenciador. El de Julià 

de Jòdar no deixa “d’in-
ventar arguments per acon-

seguir un impossible: honorar 
l’alta literatura de consum fent 

un bestseller de qualitat”. L’un i 
l’altre van deixar clar que escriure 
novel·les en català és “caure del 
costat dolent”. “El país ens deixa 
la responsabilitat a nosaltres”, va 
dir De Jòdar, que va debutar als 54 
anys després d’anys treballant al 
sector editorial. Todó, que publi-
ca a LaBreu i L’Avenç, va admetre 
que sense el suport dels pares, que 
l’han pogut mantenir en els últims 
dos anys, L’horitzó primer “no 
existiria”.e

01. Julià de 
Jòdar va 
debutar el 1997 
amb L’àngel de 
la segona mort. 
CRISTINA CALDERER 
02. L’horitzó 
primer és 
l’últim llibre  
de Joan Todó. 
XAVIER BERTRAL  

LITERATURA

JORDI NOPCA 
SALT 

Julià de Jòdar i Joan Todó 
van dialogar dimecres a la 
Biblioteca de Salt sobre els 
seus dos últims llibres en la 
primera conversa del cicle 

Destapats, impulsat pel departa-
ment de Cultura de la Generalitat. 
Cadascú va presentar la novel·la de 
l’altre, demostrant que la lectura 
d’un bon escriptor no estalvia de-
talls. “A L’horitzó primer, el Joan ex-
plica una doble crisi: la de la persona 
que s’ha quedat sense feina i ha de 
tornar a casa dels pares, a la Sénia, i 
la de l’escriptor que es pregunta què 
pot fer amb la quantitat de vida que 
té entre les mans. En un moment en 
què té tot el temps del món per dedi-
car-se a la literatura s’adona que no 
pot escriure. Els fantasmes no el dei-
xen avançar”, deia De Jòdar. Todó, 
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Jordi Savall: ‘Els israelites al desert’  
L’AUDITORI (BARCELONA) 
7 de maig  
 

XAVIER CESTER 

El camí cap a la terra pro-
mesa, si és que tal lloc 
existeix, està ple de pe-
nalitats, ja es faci el tra-
jecte per aire, per mar 

(rumb a Ítaca, per exemple) o per 
terra, com bé van experimentar els 
israelites donant voltes pel desert 
durant dècades rere Moisès. Un dels 
molts episodis d’impaciència vis-
cuts va ser la set apressant del poble 
escollit resolta d’una revolada pel 
profeta amb un cop de bastó a una 
roca de la qual va brollar aigua. 
Aquesta anècdota és el centre argu-
mental de l’oratori Die Israeliten in 
der Wüste (1769), de Carl Philipp 
Emanuel Bach.  

Poques oportunitats hi ha a ca-
sa nostra d’escoltar música del pe-
ríode a cavall del Barroc i el Classi-
cisme (les fronteres artístiques 
sempre són poroses), les dècades 
centrals del segle XVIII en les quals 
els fills de Bach juguen un paper re-
llevant. Celebrem, per tant, la pro-
gramació a L’Auditori d’aquesta 
obra amb no poques belleses que, 
tanmateix, no sempre poden com-
pensar un llibret maldestre –a la se-
gona part no passa res, és un llarg 
himne al Redemptor per venir– i un 
limitat instint dramàtic per part de 
C.P.E. Bach.  

La destacada prestació del cor 
En el concert final de la temporada 
El so original, Jordi Savall va optar 
per una òptica amorosida, precio-
sista fins i tot, que, abans de buscar 
una tensió que la música no propi-
ciava, va explotar a fons la sonoritat 
tornassolada de Le Concert des Na-
tions i la calidesa vocal de La Cape-
lla Reial de Catalunya, reforçada 
pels finalistes de la IV Acadèmia 
d’Interpretació Musical. La presta-
ció del cor preparat per Lluís Vila-
majó va ser l’element més destaca-
ble del concert, per sobre d’un irre-
gular quartet de solistes on només 
la soprano Hanna Bayodi-Hirt va 
convèncer del tot. 

La presència d’un fugisser coral 
no amagava que la partitura de Bach 
fill beu més de Händel que del seu 
pare, amb la qual cosa la presència, 
a l’inici del concert, de fragments de 
Giulio Cesare in Egitto i Il Parnas-
so in festa podien tenir la seva jus-
tificació. A l’hora de la veritat, pe-
rò, van dilatar innecessàriament un 
programa ja prou llarg i sense pau-
sa, i tampoc van servir per posar en 
relleu els joves acadèmics (la sopra-
no noruega Gunhild Lang-Alsvik va 
ser l’única a lluir una personalitat 
vocal ferma).e

Crítica
‘El joc de l’amor i de l’atzar’  
TEATRE NACIONAL 
7 de maig  
 

JUAN CARLOS OLIVARES 

Al vestíbul del TNC, l’elec-
tricitat estàtica de les 
grans ocasions. A la sala, 
expectació. Missatges 
obligatoris, foscor, ele-

gant grafia projectada i es desplega 
davant de la vista un paisatge galant, 
un preciosista teló pintat amb una 
escena bucòlica de jardí anglès. Un 
suau turó arbrat i una pèrgola blan-
ca presideixen un estany artificial 
amb balustrada. El text és de Mari-
vaux, però l’entorn pictòric creat per 
Ezio Frigerio recorda les escenes 
campestres de Gainsborough. Igual 
com l’empolsinada llum dissenyada 
per Albert Faura. Evocació britàni-
ca per a una molt francesa comèdia 
del Segle de les Llums. També hi ha 
un podi central –l’escenografia és 
pura simetria– per enganyar la insa-
ciable boca de la Sala Gran. 

El decorat és una declaració de 
principis: Josep Maria Flotats diri-
geix un exercici d’estil. Classicisme 
sense complexos. Conservadorisme 
militant. Fer El joc de l’amor i de l’at-
zar com ja ningú, des de fa dècades, 
el recrea a França. Cal retrocedir 
fins al muntatge de Jean-Paul Rous-
sillon per trobar tanta entrega al 
passat. Una opció tan vàlida com 
qualsevol altra sempre que se sigui 
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Passat 
Un Marivaux 
com ja ningú 
el recrea a 
França des  
de fa dècades

02 

01 


