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El 1714
deCervelló

Unatragèdiaberlinesa

Música per la Pau

Intèrprets: Camerata432
Concertino: Elena Rey
Lloc i data: La Pedrera
(19/IX/2014)

JORGE DE PERSIA

Fa anys vam gaudir a la Pedrera
d’un cicle anomenat Celebraci-
ons, amb monogràfics de compo-
sitors catalans. Ara l’activitatmu-
sical de la casa s’ha reduït, tot i
que mostra intel·ligència en les
seves propostes. En aquesta oca-
sió, un concert amb seny per
obrir temporada: l’estrena absolu-
ta d’un encàrrec que la Camera-
ta432, protagonista del concert,
va fer al compositor Jordi Cer-
velló (1935). Aquell cicleCelebra-
cions havia acabat sense atendre
la música de Cervelló. I per a
aquesta ocasió va fer una obra ex-
cel·lent, de síntesi, commogut
per un senzill però heroic episo-
di de la batalla del baluard de San-
ta Clara del 1714, encara que no
programàtica. Hi ha testimonis
al seu catàleg recent de resposta
musical a altres ferides a la cons-
ciència humana, com l’atemptat
de l’11-M a Madrid.
Santa Clara el 1714 és summa-

ment sensible, amb caires xosta-
kovians, sobretot perquè el gran
rus va deixar veure com ningú
les tonalitats grises, i Cervelló
amb lirisme dramàtic i llampecs
d’algun tema popular tractat
subtilment, amb jocs de tensions
i coneixement de la corda, posa
color a aquestes impressions,
amb llibertat sense complexos en
l’eficaç resultat sonor.
L’orquestra va mostrar mo-

ments de bon so, en particular en
el centenari quartet Per l’Art de
Toldrà en què va exhibir calide-
sa, però l’essència del gènere es
ressent en intensitat –si bé gua-
nya cos sonor– quan es toca un
quartet per una orquestra de cam-
bra. En els altres arranjaments
(minuet i quartet enmimenor de
Casals) la construcció de tall més
clàssic pertorba menys l’original.
Excel·lent la violoncel·lista Laia
Puig a El cant dels ocells.c

MÚSICA CONTEMPORÀNIA

Desde Berlín (Tributo a Lou
Reed)

Autors: Juan Villoro, Juan Ca-
vestany, Pau Miró i Andrés Lima
Lloc i data: Romea (18/9/2014)

JOAN-ANTON BENACH

Després de l’èxit esclatant assolit
amb Transformer (1972), Lou Reed
va voler escampar pels quatre can-
tons de la fama la seva imatge més
tenebrosa. “Vull fer el disc més de-
pressiu de la història”, assegurava,
i Berlin (1973), instrumentalment i
musicalmentmolt treballat, era ple
de suggeriments poc amables, al-

guns abocats al patiment, i d’altres,
a l’estupefacció. Molts crítics, des-
concertats, patinaven. Els que s’hi
van enganxar, però, els que es van
tornarmés addictes al cantant amb
Berlin, es van trobar enfilats a la
frontera que separa la tristesa de la
desesperança, dos sentiments que
Lou Reed revelava amb mòrbida
habilitat. I els que van connectar
amb la música on es gronxava la
història tràgica que explicaven les
cançons encara no han baixat
d’aquell lloc únic.

Els quatre autors que han inter-
vingut en l’escriptura de Desde
Berlín pertanyen a aquesta secta de
fascinats, que es faria multitudinà-
ria fins a hores d’ara, 40 anys des-
prés que Lou Reed expliqués i can-

tés la història de la Caroline i en
Jim, a través dels quinze episodis
més desolats de la discografia del
segle XX. Juan Cavestany, PauMi-
ró, Juan Villoro i Andrés Lima,
aquest darrer director de l’especta-
cle, han elaborat un text pautat per
les cançons de Berlin, per bé que
cap no s’escolta en escena. Elmèrit
dels autors ha estat el d’explicar
“un viatge dolent (molt dolent)”
dels dos protagonistes, amb una
sensibilitat afinada per reflectir la
progressió de la violència entre
ells, l’alternança patètica entre les
lluïssors estupefaents i les al·lucina-
des foscors i la caiguda en l’auto-
destrucció, a partir del capítol on
el clam del músic i cantant es dedi-
cà explícitament a l’heroïna.

Els dos intèrprets de l’obra, Na-
thalie Poza i Pablo Derqui, es
mouen confortablement per les in-
citacions dels autors a la brutalitat
possessiva dels cossos o enfrontats

amb frenètiques urgències a uns re-
fusosmutus implacables, carregats
d’agressivitat. Tot plegat sembla
emmetzinar l’atmosfera dels dos
espais on té lloc l’acció: una cam-
bra amb el llit imprescindible i el
corredor que l’envolta, fins per
darrere del mur on es projecten
unes quantes transparències de la
Caroline i força visions lisèrgiques,
sovint massa reiteratives. El nucli
de l’espectacle el defensen molt bé
els dos intèrprets, a les ordres d’un
Andrés Lima eficient com sempre.
El director, del qual encara no co-
nec cap desancert, es mostra vigi-
lant detallista de la manera de dir
la paraula –mercaderia sotmesa a
un temporal de crispacions– com
en el cos a cos dels personatges.

Un servidor, que és del Lou
Reed dels anys setanta i vuitanta,
voldria més música de Berlin i
menys arranjaments i compassos
addicionals.cUna imatge de l’obra al Romea
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