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Escudella barrejada  
al ‘Safari Pitarra’

sos, intents de participació del públic, 
un gos que parla, escuma que cau del 
cel… tot allò que els directors han tro-
bat a la rebotiga del seu enginy. Però 
sembla que ningú de l’equip ha estat 
capaç de dir-los que més no vol dir bo 
i, al capdavall, ens trobem en una es-
cudella barrejada amb massa ingre-
dients per clavar-li cullerada. L’àpat 
és pesat i es fa llarg. Aquest safari ens 
introdueix a la selva de la imaginació 
com en un conte d’infants, amb les 
exageracions dels adolescents. Pot-
ser amb tres quarts d’hora menys fa-
ríem més bé la digestió.  

Com deia, tots els intèrprets hi 
deixen la pell i la suor, però és admi-
rable el treball de Lluís Soler, que 
passeja l’estàtua amb enorme sa-
voir faire. Malgrat el discutible re-
sultat, és lògic i coherent que el Te-
atre Nacional faci propostes com 
aquest invent.e
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Pedralbes no és lloc per 
a concerts orquestrals

na, però no va ser el cas. D’entrada, 
perquè l’auditori ubicat davant del 
Palau Reial no reuneix les condici-
ons tècniques imprescindibles. A 
part dels imprevistos propis de l’ai-
re lliure (des del vent fins a la pre-
sència llunyana de la ciutat), una re-
mor persistent de motor aportava 
un ostinato empipador. Per acabar-
ho de rematar, la sonorització de 
l’orquestra va ser deficient: timbres 
anorreats, perfils aplanats, equili-
bris distorsionats. La cosa va anar 
a pitjor en una segona part en què 
per moments assistíem a un concert 
de contrabaixos amb orquestra, 
amb les trompes com a convidades. 

Si tota crítica de concert es refe-
reix sempre a allò que s’ha escoltat, 
en aquestes circumstàncies el co-
mentari està mediatitzat per les 
mancances sonores. Tot i així, i amb 
la millor de les voluntats, els indi-
cis tampoc apunten que fos la nit 
més gloriosa d’un director que va 
venir a Barcelona a cuita-corrents 
entre dues funcions de Turandot a 
València i una orquestra que, si no 
anem errats, no està de gira, és a dir, 

viatjava només per a aquest concert, 
amb el cost considerable que això 
deu comportar, tal com reflectien 
els elevats preus de les entrades.  

Una roma lectura de l’obertura 
de La forza del destino de Verdi va 
marcar la pauta de la qual no es va 
moure Mehta durant tota la vetlla-
da: un desplegament de rutina dis-
fressada d’ofici. La Pastoral de 
Beethoven va sonar amorfa, sense 
rumb ni tensió, i si la Setena simfo-
nia donava una impressió de més 
empenta, el responsable deuria ser 

el tècnic que va decidir apujar el po-
tenciòmetre per acabar d’embrutar 
el so orquestral. 

Un concert estrany que va tenir 
el pròleg als jardins de l’Àurea Quar-
tet rememorant les èpoques, sem-
blava que ja superades, en què els 
músics amenitzaven el lleure dels 
rics i poderosos sense que els pres-
tessin gaire atenció. Millor això, 
tanmateix, que l’agressió acústica a 
l’entreacte i a la sortida, després que 
Mehta enviés ràpidament l’orques-
tra cap a casa.e

El director indi Zubin Mehta en un assaig amb l’Orquestra del Maggio Musicale 
Fiorentino hores abans de la inauguració del Festival Jardins de Pedralbes. CRISTINA CALDERER

Problemes acústics desllueixen l’actuació 
d’un Zubin Mehta més rutinari que mai
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Zubin Mehta FESTIVA JARDINS DE 
PEDRALBES 112 DE JUNY 

Alguns concerts semblen 
fruit del caprici més que 
de cap criteri artístic dis-
cernible. Un bon exem-
ple seria la vetllada inau-

gural del segon Festival Jardins de 
Pedralbes, amb l’aspecte d’un bolet 
aïllat de la resta de la programació. 
Convocar un director de prestigi 
com Zubin Mehta i una bona or-
questra com la del Maggio Musica-
le Fiorentino sembla derivar del de-
sig de donar una pàtina de legitimi-
tat cultural a una operació regida 
per altres criteris que són respecta-
bles. És trist que a aquestes altures 
de segle XXI encara es faci servir 
Beethoven com a pretext. 

Aquest preàmbul seria inneces-
sari si el concert hagués pagat la pe-
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Estrany 
El director  
va venir entre 
dues funcions 
de ‘Turandot’ 
a València

‘Safari Pitarra’ TEATRE NACIONAL 111 DE JUNY 
 
L’any Pitarra del TNC es tanca amb 
un Safari de Jordi Oriol i Josep Pe-
drals que vol copsar el teatre de Fre-
deric Soler, des de la rima fins a l’ar-
gument passant pel llenguatge del 
català que ara es parla, amb una mi-
rada contemporània. No dubtem 
que els creadors s’han capbussat en 
la vida i obra de l’autor, que a la fun-
ció hi ha algunes espurnes de talent 
i moments de rauxa ben divertits 
que s’encenen i s’apaguen. Tampoc 
es pot qüestionar l’esforç físic que la 
funció imposa als intèrprets, i que la 
creació és valenta per la seva lleuge-
resa i perquè aprofita l’avinentesa 
per dir el nom del porc als que s’ho 
mereixen.  

La dramatúrgia funciona amb du-
es branques. Una, la desaparició de 
l’estàtua de Frederic Soler de la Ram-
bla i, l’altra, la cerimònia d’entrega 
dels premis Magos. Nao Albet i Mar-
cel Borràs són els fills putatius de Pi-
tarra –tot i que ells no ho entenguin 
del tot–, a qui porten cap a Madrid 
per cobrar una herència. Músiques, 
cançons, màgia, xinesos, molts xine-
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