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Joan Pons (dreta), durant l’homenatge al Liceu amb José Julián Frontal

Kristian Bezuidenhout

Lloc i data: Palau 100. Palau
de la Música (27 i 28/V/2014)

JORGE DE PERSIA

Encerts del Palau, aquestes
quasi integrals en dues ses-
sions consecutives, que perme-
ten una visió de conjunt, i per
intèrprets de primera. I en
aquest cas singular, ja que
Bezuidenhout coneix a fons la
tècnica d’aquest instrument de
recorregut mitjà que va ser el
fortepiano del segle XVIII,
amb molt bon so en aquest cas
(greus plens, i una sonoritat for-
ça càlida en la resta. Era una rè-
plica per Paul McNulty d’un
Walter und Sohn, circa 1805).
L’intèrpret s’enfronta als límits
tècnics d’un fortepiano, obte-
nint amb feinamagistral essèn-
cies de la partitura.
Sé que no va agradar a al-

guns la posada en escena enmo-
dificar-se la disposició de les
butaques, però aquest instru-

ment, comva passar amb el cla-
ve, necessita un espai recollit i
em sembla bé la recerca per
part del Palau de donarmés ca-
lidesa a aquesta sala intracta-
ble; potser atenentmillor els es-
pais buits. No sé per què mai
no es demanen explicacions als
arquitectes....
Temps de recerca i –en coin-

cidència– de canvis socials
quan s’instal·la el fortepiano.
Van començar dissenyadors
alemanys, però contractats
pels britànics, reis de la indús-
tria naixent (fins i tot en la ven-
da de partitures), i de fet el pia-
no actual que va sorgir
d’aquest procés va ser el pri-
mer instrument construït en sè-
rie, i per tant, símbol del poder
burgès. No eren encara temps
de romanticisme, però sí de
transgressió de l’expressió clàs-
sica cortesana. I Bezuidenhout
ho va exposar amb claredat en
aquesta selecció de deu sonates
deMozart, un model de digita-
ció, notes ambentitat, un tracta-
ment de la frase en la seva justa
mesura, sense l’expansió que

matisa la frase romàntica, amb
joc de contrastos en les repeti-
cions, petits rubatos en el temps
lent, encara que també la gràcia
del gest cortesà en peces prime-
renques. Però en general –iMo-
zart, i fins i tot Beethoven, ho sa-
bien–, eren instruments que
canviavend’avui a demà. I la for-
ça del compositor sempre va
més enllà, perquè a la cantona-
da hi havia una nova estètica i
els concerts en sales de teatre
que exigien més sonoritat.
Escoltar avui aquestes sona-

tes deMozart en fortepiano, ha-
bituats com estem a reconèixer
les possibilitats de l’instrument
modern, pot resultar en algunes
obres escàs, ja que està a la vista
que demanen més, encara que
l’art deBezuydenhout el va com-
pensar amb sensibilitat i elegàn-
cia, en particular en els presto fi-
nals. És interessant constatar
aquest moment en què la idea
del progrés s’instal·la com a va-
lor social, i ens fa pensar en un
símil que ha marcat la nostra
època: llavors va ser el pas de la
cambra a la sala de concert (arri-
bar a més), similar al de la velo-
citat al segle XX (arribarmés rà-
pid), i ara ens ho trobem, però
no sabem on anem.c
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E
l barítonmenorquí
Joan Pons no re-
cordarà tan sols el
dia 29 de maig
com el dia del seu

casament amb Niní, la seva es-
posa de fa 43 anys.Haurà d’afe-
gir una altra fita històrica: la
del Gran Teatre del Liceu ren-
dit als seus peus, agraint-li més
de quaranta anys de carrera.
La festa va estar servi-

da, amb ganes de pas-
sar-s’ho bé i amb molts
moments emotius:
Amics germans de
Parera Fons, Escolta es
vent d’OrtegaMonaste-
rio o l’Invanno Alvaro
de La forza del destino
amb el tenor Josep
Bros van ser alguns
dels episodis amb més
intensitat, contrastats
amb l’humor impaga-
ble de Carlos Chausson
al servei deLaCeneren-
tola rossiniana. O del
mateix Pons i del tam-
bé baríton José Julián
Frontal en la hilarant es-
cena entre Ford i Fals-
taff de la darrera òpera
de Verdi, especialitat
d’un artista immens
que ha decidit plegar veles. I
ho fa en plenes facultats, com
va demostrar ara sol i ara al cos-
tat dels artistes citats i també
de Simón Orfila (un altre me-
norquí), Fabio Armiliato, Da-
niela Dessì, Dolora Zajick,
Josep Ruiz i la Capella Davídi-
ca de Menorca, on tant Joan
Pons com el seu pare van co-
mençar a deixar sentir les se-
ves veus greus i compactes. Joa-

na Pons, filla del baríton, va ser
una de les acompanyants al pia-
no, juntament amb Véronique
Werklé, en una vetllada ino-
blidable.
“Aquest home no hauria de

plegar mai”, va dir el presenta-
dor, Ramon Gener, citant el
que es deia entre caixes. I és
que Joan Pons, efectivament,
està pletòric però ara vol aco-
llir-se a un merescut descans.
Col·legues cantants com
Montserrat Caballé, JosepCar-

reras, PlácidoDomingo oMire-
lla Freni i personalitats del
mónde l’òpera comFrancoZef-
firelli i RiccardoMuti deixaven
testimoni, en l’audiovisual que
es va projectar durant la cele-
bració, de la grandesa humana
i artística del menorquí més
universal.
El cert és que el teatre de la

Rambla hauria pogut invertir
més en desplegament artístic,

amb l’orquestra titular o edi-
tant un programa de mà espe-
cial per a l’ocasió. Però l’home-
natge va complir amb el que es
proposava. I al final, Joan Pons
va tornar on havia començat: al
cor del Cor.
Perquè va ser precisament

com a corista –i com a baix–
que va començar a posar els
peus a l’escenari del Gran Tea-
tre del Liceu i amb alguns
col·legues de generació que di-
jous es van poder afegir, junta-

ment amb els solistes que hi
van prendre part i amb la pre-
sència entranyable de Dalmau
González i Enric Serra, a
aquest clam col·lectiu que és a
la fi el Va pensiero verdià.
Ja ho diu Falstaff en la seva

escena amb Ford i que Pons va
cantar assenyalant la immensa
sala del Liceu: “Sono in casa
mia”. Efectivament, al cor del
Cor.c

El Liceu homenatja el barítonmenorquí, un dels seus grans artistes

Pons,al cordelCor


