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� L’estrena catalana de Los pep-
sas. Réquiem por un soldado, dis-
sabte al Festival Castell de Perala-
da, va ser premiada amb una ova-
ció de dos minuts per part d’un pú-
blic que, en tot cas, feia més aviat
la impressió de ser cordial que no
pas de demostrar una autèntica
passió per la història que li acaba-
ven d’explicar. L’obra escrita i di-
rigida per Calixto Bieito –la dra-
matúrgia compartida amb Pau Mi-
ró–, a partir d’una lectura molt lliu-
re del clàssic Els perses, d’Èsquil,
arribava a Peralada precedida per
la polèmica que sovint acompanya
Bieito en molts dels seus projectes
escènics. Ben mirat, no n’hi havia
per tant: després de veure uns
quants telenotícies, la tragèdia
d’una soldada espanyola destros-
sada per una mina durant una
«missió de pau» a l’Afganistan,
davant la més absoluta incompren-
sió del seu pare que pateix l’infor-
tuni des del sofà d’una casa i una
vida buides, ja gairebé ens deixa
indiferents. I en aquest context l’ús
indegut dels símbols nacionals es-
panyols –la bandera utilitzada com
a pareo per dissimular l’erecció
d’un soldat, la versió punk de
l’himne– o el trio oníric d’un sol-
dat amb Elsa Pataky i Penélope
Cruz, narrat sense estalviar-se de-

talls concupiscents, són coses que
ja només provoquen a qui vol ser
provocat. Però el tema aquí ja no és
si amb Bieito va arribar l’escàndol,
amb una obra que no vol ser ni an-
tibel·licista ni pacifista i en què no
hi ha herois, sinó joves desorien-
tats que busquen en la guerra una
sortida per al seu instint assassí,
una aventura que superi les dels vi-
deojocs o un sou suficient per com-
prar-se un televisor de plasma. No
hi ha èpica en aquest muntatge, ni
falta que fa, però el problema més
gran és que tampoc no aconse-

gueix transmetre els sentiments
dels protagonistes, potser diluïts al
mig d’un plantejament de concert
de rock en què els músics actors to-
quen temes de Pink Floyd, Janis
Joplin i Edwin Starr (un previsible
War), de la mateixa manera que la
música de The Doors servia de re-
refons al deliri d’Apocalypse now,
també citat per aquests legionaris
espanyols, novios de la muerte que
envegen la capacitat destructiva
dels seus aliats americans i després
en queden horroritzats. La guerra
és eterna i absurda. Ja ho sabíem.

La guerra és eterna i absurda, no?
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Natalia Dicenta, en una escena de l’obra. / JOSEP AZNAR / F.C.P.

i ha la dita que el diable té la millor música.
I des de temps immemorials fins al rock,
passant pel Doctor Faustus de Thomas

Mann, s’ha parlat d’una música dictada pel diable o
d’una influència diabòlica en la composició musi-
cal. Però té la seva ironia que un conjunt vocal dedi-
cat a l’estudi i la interpretació de la música medie-
val preferentment religiosa s’anomeni Diabolus in
musica, que, per cert, també és el títol d’una cançó
del grup espanyol Mägo de Oz que convida a lliu-
rar-se al plaer. En tot cas, l’ensemble dirigit per An-
toine Guerber no només es dedica a la música reli-
giosa, ni tampoc a la medieval, sinó que, d’una ma-
nera simptomàtica que apunta afinitats, també a la
contemporània. A més, fa intervenir comediants en
algunes de les seves posades en escena amb projec-
ció d’imatges inclosa. Però, divendres passat, va
fer-se present a Torroella en la seva versió més aus-
tera per interpretar a cappella la Missa se la face ay
pale, una composició de Guillaume Dufay (Brus-
sel·les 1397-Cambray 1474) a la qual es fa referèn-
cia per exemplificar com s’evitava el tritó (interval
compost de tres tons que es forma entre el quart i el
sèptim grau de l’escala) o, aquesta és la cosa, l’ano-
menat Diabolus in musica. Així mateix: el tritó
com la manifestació del diable en la música. Es diu
que l’efecte sinistre del tritó (com si anunciés la
presència del maligne) va dur a la seva prohibició
en temps medievals. El cas és que, interpretant-hi
una música que evita el tritó per glorificar déu, el
conjunt Diabolus in musica va conjurar el seu nom
a Torroella. Però alguna cosa hi deu quedar del dia-
ble, malgrat que es canti divinament. Què hi feien
vestits amb una jaqueta vermella quatre dels vuit
(els altres vestien de negre) components d’aquest
grup vocal masculí? Lluny de la dissonància, que
pot provocar l’interval «sinistre», la Missa se la fa-
ce ay pale és un «monument creat a la racionalitat i
l’ordre», segons va definir-lo el musicòleg Howard
Mayer Brown. Davant del públic de Torroella, el
grup va tornar a construir aquest monument conce-
but per Guillaume Dufay, compositor que va for-
mar part de la capella papal, va ser al concili de
Constanza i es va retirar llargament a Cambray per
aïllar-se de les turbulències politicoeclesiàstiques
d’aquells temps. Com va voler-se apuntar amb el tí-
tol del concert, La dissolució medieval: Guillaume
Dufay, l’obra d’aquest exemplifica la crisi medie-
val, la transició musical de l’últim gòtic cap al Re-
naixement. D’aquí aquest cant racional i ordenat
que Diabolus in musica va interpretar amb la con-
centració que també exigeix als oients. I amb la be-
llesa austera d’unes veus que, a partir de les carac-
terístiques de la peça, van lluir d’una manera espe-
cial als extrems, on d’una banda hi havia els alts i de
l’altra els baixos. De fet, un d’aquests, Emmanuel
Vistorsky, és baix-baríton. Quina veu més bella!
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Cantant a déu
invocant el diable

� Obra: La dissolució medieval: Guillaume du Fay,

per Diabolus in musica, direcció d’Antoine Guerber.

Lloc i dia: Torroella de Montgrí, 17 d’agost.
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El grup Diabolus in musica divendres. / L. SERRAT

Dani Vila, portaveu de la
Coordinadora d’Associa-
cions per la Llengua Cata-
lana (CAL), entitat orga-
nitzadora del Correllen-
gua, va assegurar ahir en
l’acte de presentació a la
Universitat Catalana d’Es-
tiu (UCE) que la seva or-
ganització vol convertir el
ja popular Correllengua en
una expressió més en con-
tra de l’aplicació de la ter-
cera hora de castellà a les
escoles. Vila també va in-
dicar que confien millorar
les «excel·lents» xifres de
l’any passat, quan 400 mu-
nicipis i mig milió de per-
sones van participar en els
diferents actes lúdics i cul-
turals de la campanya.

El Correllengua 2007,
amb el lema Parla’m, tin-
drà, com ja és tradicional,
quatre columnes que re-
correran bona part de les

comarques catalanes por-
tant la flama de la llengua i
acabarà el pròxim 3 de no-
vembre amb una manifes-
tació i un concert a Perpi-
nyà. Montserrat Roig, Pe-
re IV, Jaume Fuster i Ma-
ria Aurèlia Capmany han
estat els personatges esco-

llits per designar les co-
lumnes.

El mal d’Almansa
Ahir a la UCE, el professor
de la Universitat de Caste-
lló i membre de l’Institut
d’Estudis Catalans Joan
Francesc Mira va assegu-

rar que el règim borbònic
de Felip V, perduda la ba-
talla d’Almansa el 1707,
és el «fet puntual més im-
portant de la nostra histò-
ria».

Mira va afirmar que la
derrota d’Almansa va sig-
nificar el naixement de
l’Espanya uniformitzado-
ra a través de les lleis i
drets de Castella que es
contraposaven al funcio-
nament més modern i
menys absolutista dels
regnes de parla catalana.
Mira es va mostrar molt
crític amb els polítics ac-
tuals, especialment els va-
lencians, per voler mante-
nir una mena «d’amnèsia
col·lectiva» per la por del
fet que si els ciutadans tin-
guessin més memòria col-
lectiva s’hauria d’encetar
obligatòriament un nou
projecte nacional.

El Correllengua 2007 començarà
per la Diada amb el lema «Parla’m»
Joan Francesc Mira critica l’«amnèsia» dels polítics, que debilita el projecte nacional

L’escriptor i acadèmic Joan Francesc Mira, ahir. /UCE

� L’onzena edició del Correllengua
començarà, coincidint amb la Diada
Nacional, l’11 de setembre a Barce-
lona. L’edició d’aquesta campanya,

LLUC SALELLAS / Prada que organitza la Coordinadora d’As-
sociacions per la Llengua (CAL), en-
titat que propugna l’ús social i l’ofi-
cialitat de la llengua catalana arreu
dels Països Catalans, enguany pre-

sentarà com a novetats altres
reivindicacions, com ara la comme-
moració de la batalla d’Almansa, el
dret a convocar referèndums i la de-
fensa de la immersió lingüística.




