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Paradoxal que, sent un músic 
adepte del silenci i la lentitud, 
amb passió per deixar espais en-
tre una nota i la següent, Ólafur 
Arnalds arribés dilluns a la nit a 
la sala Barts amb pressa, perquè 
a les onze de la nit s’enlairava el 
seu avió. «Avui no parlaré gaire; 
només tocaré música», va dir. La 
seva última actuació a Barcelona, 
en el marc del Grec, va començar 
amb horari gairebé europeu; i va 
finalitzar una mica abans del que 
alguns haurien volgut, però va 
ser intensa, això segur.
 Arnalds va començar la seva 
lliçó de melancolia –a cavall en-
tre clàssica contemporània, elec-
trònica i pop– gravant el públic, 
que va entonar una sola nota amb 
la qual ell va construir el fons ete-
ri del primer tema, Þú Ert Jörðin, 
del disc del 2010 …and they have 
escaped the weight of darkness. Va 
acompanyar el pianista un quar-

tet de corda, un teclista i, ja cap al 
final, el cantant Arnór Dan.
 Es va imposar el repertori del 
recent For now I am winter (2013), 
hivernal ja des del títol. «Abans 
en una entrevista m’han pregun-
tat si no se’m feia estrany tocar 
un disc així a Barcelona, en ple es-
tiu. I sí. Però està bé. De vegades 
t’has d’escapar del sol», va comen-
tar durant el concert. La melan-
colia neoclàssica va adquirir pols 
electrònic a Hands, be still i l’obs-
cura, sublim Only the winds. Però 
encara més tenebrosa –i inquie-
tant, perquè Ólafur Arnalds ho 
pot ser– va resultar Gleyppa okkur, 
extracte del 2010 amb beats gai-
rebé hip hop.

GRAN OVACIÓ / La violinista Björk 
Oskarsdottir es va endur una de 
les més grans ovacions de la nit 
amb 3326, un solo similar al Sur le 
fil de Yann Tiersen. I el cantant Ar-
nór Dan també va rebre amor per 
la interpretació de diversos te-
mes, com el quasi house Old skin; 
res de la seva cançó conjunta per 
a Broadchurch, una llàstima.
 Una altra llàstima: que la con-
centració de part del públic a Ne-
ar light es veiés trencada pel feix 
de llum procedent d’un mòbil 
des de la part de dalt. H

  

Tristesa 
hivernal 
al juliol
CRÒNICA El músic 
Ólafur Arnalds va 
commoure a la Barts

Va gravar el públic, 
que va entonar una 
nota que va utilitzar 
en el primer tema

La gran farsa del capitalisme
3El francès Sylvain Creuzevault porta a la comèdia les teories de Karl Marx

IMMA FERNÁNDEZ
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Apassionat conversador 
i director teatral, el fran-
cès Sylvain Creuzevault 
ha tingut la gosadia de 

portar El capital de Karl Marx –l’obra 
més influent, a part de La Bíblia– als 
escenaris. Però, i heus aquí el ganxo, 
en clau còmica. D’entrada, explica 
Creuzevault, cal oblidar-se del con-
cepte d’«avorriment i llauna» que 
desperta en l’imaginari qualsevol 
referència al text de Marx. «He vol-
gut desdramatitzar la seva imatge 
seriosa», aclareix. «A França li hem 
canviat el títol i ara és El capital i el 
seu mono de repetició». El capital que es 
presenta al Teatre Lliure, del 24 al 26 
de juliol, és una comèdia, una farsa, 
que desemmascara, això sí, el gran 
vampir de la societat actual. La in-
terpreten en francès 13 actors de la 
companyia D’ores et déjà, que mal-
grat que solen treballar molt la im-
provisació, s’han hagut de cenyir al 
text pels sobretítols en català.
 Explica el jove director que el 
concepte que li va interessar més 
tractar, més enllà de la lluita de clas-
ses, és «el fetitxisme de la mercade-
ria». «Tot al món és mercaderia, ha 
esdevingut un déu. Els béns valen 
més que les persones que els pro-
dueixen. Els productors se sotme-
ten a les seves pròpies produccions». 
L’obra porta al terreny de la comèdia 
de l’art, al riure sardònic, els «pro-
gressos de l’alienació social obtin-

guts pel sistema de producció capi-
talista».
 L’acció se situa al París del maig 
del 1848. Al Club dels Amics del Po-
ble, que va fundar François-Vincent 
Raspail després de la revolució que 
va acabar amb la monarquia de Llu-
ís Felip I de França. Els personatges 
tornen de la primera manifestació 
organitzada després de la reunió de 
la nova assemblea constituent, esco-
llida per sufragi universal masculí, 
que proclama la Segona República. 
En aquest context el poble vetlla per-

què no li confisquin el moviment re-
volucionari durant el qual la qüestió 
social del treball s’ha situat en l’esfe-
ra política.
 Creuzevault ha fugit de la volun-
tat didàctica i historicista en una 
obra que connecta directament amb  
l’hecatombe d’aquest convuls segle 
XXI. En la seva ficció, convoca pensa-
dors com Freud, Brecht o Foucault 
en aquest club fraternal que es con-
verteix en un vesper de discussions 
i baralles. Alguns comencen a des-
confiar del sufragi universal, apa-
rentment un fet democràtic, però 
que a la pràctica condueix a la con-
fiscació del moviment per part de la 
representació política. Els que deci-
deixen passar a l’acció, acabaran de-
tinguts i portats a judici.
 «Vivim dependents d’un munt de 
coses que no podem controlar. El ca-
pitalisme ha portat a l’al·lucinant 
auge del desig de submissió a l’Es-
tat per part de la societat. Com més 
consumista i dependent de l’econo-
mia, més requereix un Estat fort», es 
lamenta Creuzevault, que ha prefe-
rit portar la qüestió a debat abans de 
formalitzar alguna solució. «Tot és 
tan confús que necessito molt més 
temps d’observació». El que té ben 
clar és que l’únic que ens uneix en 
aquest món és el mercantilisme. 
S’acomiada amb una última refle-
xió: «En la manera de producció ca-
pitalista tots sabem el text que hem 
de seguir però no hi ha autor. Aquest 
és el misteri». H 

El jove director 
aborda a ‘El capital’ 
«el fetitxisme de la 
mercaderia, que s’ha 
convertit en un déu»

33 Una imatge d’‘El capital’, muntatge del francès Sylvain Creuzevault inspirat en l’obra fonamental de Karl Marx que s’estrena demà al Lliure. 

LEÓ-PLA

JOAN GARRIGA, SIMFÒNIC
J El carismàtic cantant i timoner 
de La Troba Kung-Fú, Joan 
Garriga (un indiscutible renovador 
de la rumba), actua amb el seu 
grup habitual i amb una part de la 
formació valenciana Banda 
Simfònica de la Unió Musical 
d’Alaquàs. Aquesta estimulant 
aliança s’emmarca dins de 
l’interessant cicle Off the record 
que, un any més, forma part 
de la programació del Grec. La 
cita és a la sala Barts, a les nou del 
vespre. 

‘SHELL’
J Paraula i imatge es combinen en 
una potent dramatúrgia sobre el 
món contemporani, amb una 
narrativa tan fragmentada com 

AGENDA D’AVUI

repetitiva, a càrrec d’Albert 
Boronat i Nicolas Chevallier. La 
representació (sorgida del 
Projecte NISU), és al Mercat de les 
Flors, a les vuit del vespre. 

‘JAMBOREE DUETS’
J Les fronteres entre gèneres es 
difuminen unes quantes nits 
seguides i intèrprets de jazz, pop, 
cançó i flamenc busquen territoris 
comuns per propiciar sorprenents 
duets. Avui el torn és per a Paula 
Domínguez (cantant de Lenacay) i 
el pianista de jazz Ramon Escalé. 
Els acompanyarà la Jamboree Big 
Latin Band (a les vuit i deu de la 
nit). El duo de demà serà l’integrat 
pel cantant Leslie Helpert i el 
guitarrista David 
Soler.


