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TotrecordantBigasLuna

Barrocromàntic

“La nostàlgia és una xacra
pròpia d’un tricentenari”, deia
Darío Villanueva, coordinador
de la vint-i-tresena edició del
diccionari de la Reial Acadè-
mia de la llengua, un vici que
els acadèmics han volgut con-
vertir en virtut, en “nostàlgia
del futur”.
No semblava aquest un joc

de paraules ornamental, escol-
tant Pedro Álvarez de Miran-
da, acadèmic director de l’edi-
ció, qui va glossar el volum de
novetats i l’inacabable procés
d’actualització, com sudari de
Penélope o pedra de Sísif, al
qual està abocada la institució
al seu diccionari en línia.
Un servei la penetració i

eficàcia del qual fa dubtar,
deia el lexicògraf Álvarez de
Miranda, la pertinència d’edi-
tar el volum. Qüestionable,
però encara no inconvenient,
es responia: “Encara és desitja-
ble una edició en paper que
faci balanç” del que li passa a

la parla en un món de ciutats i
connexions.
Costava, no obstant això, de

projectar els pensaments en
el venidor donant un cop d’ull
al pati de convidats si es posa-
va la vista en la xerrada amiga-
ble de Miguel Herrero de
Miñón i Rodolfo Martín Villa,
història viscuda del segle XX

espanyol i entrant en el XXI.
La solemnitat de l’acte, que

a més del llançament del nou
diccionari clausurava les cele-
bracions dels tres-cents anys
de la Reial Acadèmia Espanyo-
la, es va veure no només en el
planter d’autoritats sota l’aus-
pici dels reis d’Espanya, sinó
en la rutinària caiguda de par-
pelles que atacava els silents
convidats i acadèmics, inclòs

el novel·lista Pérez-Reverte,
de tarannà i verb tan inclinats
a la diligència de la vigília.
A més de les especifitats

tecnològiques i la modernitat
lexicogràfica i semàntica del
nou diccionari, potser l’únic
signe evident d’aquest ànsia
de futur era veure, sota la suc-
cessió vertical dels retrats de
Felip V, fundador de l’Acadè-
mia, i Cervantes, la figura rè-
gia i viva de Felip VI, qui va
parlar de l’“empresa nacional”
en la qual s’engatja la institu-
ció, i va fer córrer el temps
amb la glossa de l’empenta
que el seu pare, Joan Carles I,
li va donar, menció que verba-
litzava la clausura d’un perío-
de a què pertanyien la multi-
tud de convidats.
Però no hi va haver cap

altre signe que trenqués un
cerimonial en el qual només
la insurrecta jaqueta de José
Manuel Blecua, director
de l’Acadèmia, reticent a
l’abotonament primer, i desen-
quadernada sobre les seves
espatlles, després, va posar
en solfa l’etiqueta vuitcentista
de l’esdeveniment.cCRÍT ICA DE MÚSICA INSTRUMENTAL
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Nostàlgiadel futur
EL MIRADOR

Pedro Vallín

Montenegro

Autor: Ramón María
del Valle-Inclán
Versió i direcció: Ernesto
Caballero
Lloc i data: TNC (15/X/2014)

JOAN-ANTON BENACH

Noera fàcil imaginar que aquell jo-
ve Ernesto Caballero (Madrid,
1957) que sorprenguémolts espec-
tadors locals com a autor i director
d’Auto (Sala Beckett, 1994), vint
anys més tard, enlairat a la direc-
ció del Centro Dramático Nacio-
nal (CDN), abordaria Las come-
dias bárbaras de Valle-Inclán amb
el vell estil declamatori i solemnial
d’una certa tradició madrilenya de
la qual ens arriba una flaire inevita-
blement naftalínica. Amic de Juan
Mayorga, vinculat durant un
temps al Teatro de la Abadía, dra-
maturg d’obres que respiren un
confortable aire de renovació...

penso que Ernesto Caballero s’ha
sentit aclaparat pel pes del llen-
guatge del genial gallec, que se su-
posa (?) ha de ser molt més dens,
moltmés fort quan es tracta d’inte-
grar les tres Comedias, Águila de
Blasón, Romance de lobos iCara de
Plata, en un sol espectacle.

Montenegro l’ha titulat en la se-
va pròpia versió el mateix direc-
tor, en tant que aquest es el nom
del senyor feudal que presideix les
tres històries.De les tres obres jun-
tes, com ha fet Caballero, n’hi ha
hagut una versió de Calixto Bieito
per a Edimburg i l’espectacular
creaciódeBigasLuna feta per aVa-

lència el 2003 en una immensa
nau industrial del port de Sagunt.
Possiblement se li podien adjudi-
car a aquest darrermuntatge algu-
nes lleugereses efectistes –l’abús
de cavalls trotant per la immensi-
tat escènica o els ensurts de dos
mastins temibles–, però el que
s’apreciava al gran retaule de
Bigas era la sensualitat i l’hedonis-
me que impregnava la nissaga dels
poderosos i que contrastava amb
les supersticions salvífiques i les
tristes ambicions dels miserables.
El que sap greu de l’espectacle

que elCDNhadut alTNCés el dis-
tanciament de la barbàrie que es
nota sovint a causadel tomassa re-
citatiu de la paraula, un encadena-
ment mecànic dels diferents mo-
ments del relat, un tractament de
postal de la sexualitat i de la màgia
que manté alienat el poble... A mi
em sembla que no hi ha cap atmos-
fera tràgica aMontenegro. Almenys
no l’he sabuda notar. Unes femelles
espitregades, una maga i endevina
de lúbriques ondulacions, no creen
cap clima luxuriós si no se saben
il·lustrar, sense una fàcil gesticula-
ció, els desitjos insatisfets delsmas-
clesdesvalguts. La fredor s’ha impo-
sat a les habilitats del director, de
les quals no dubtaré.

Els encadenats, els enllaços que
dic, contribueixen, sens dubte, al
desapassionat ambient (!) de l’es-
pectacle. Ramón Barea, el caballe-
ro Montenegro, caracteritzat que
sembla escapat d’un quadre de
Zurbarán, de vegades es presenta
a escenacombuscant feina, unava-
cil·lació que no beneficia gens el
bonritme força castigat de la repre-
sentació. Val a dir que l’actor s’es-
força per tenir una actuació sufi-
cientment eficaç. Sense voler com-
parar qualitats professionals, l’al-
tra nit enyoràvem, però, la calor in-
terpretativa de Juan Luis Galiardo
en el paper deMontenegro i de to-
ta la companyia que va dirigir
Bigas Luna i que ens havia fet sen-
tir unValle-Inclánmoltmés autèn-
tic, tot sigui dit en record i home-
natge al director desaparegut.c

Els reis Felip i Letícia reben el diccionari de mans de José Manuel Blecua

Cabo San Roque

Lloc i data: La 2 de l’Apolo
(16/X/2014)

RAMON SÚRIO

Cabo San Roque va estrenar el seu
disc 12 rounds al cicleCaprichos de
Apolo el dia després de la seva pu-
blicació. Tanta pressa no va impe-
dir que fes la sensació que tenen
molt treballat el seu nou repertori.
Reduït a la mínima expressió de
duo–LaiaTorrents als teclats i Ro-
ger Aixut a la guitarra elèctrica– el
grup continua reservant un paper
rellevant a les seves màquines, en-
cara que el seu so tingui ara una
concreció de caires rockers i fins i
tot de certa comercialitat melòdi-
ca. Tant és així que Cabelludo ma-
teu no desentonaria entre la psico-
dèlia tropical que ha posat en voga
Meridian Brothers.
Sempre enribetada per trastos,

artefactes i ressorts rítmics de fa-

bricació casolana, la seva música
fa l’ullet a Tom Waits i el seu
guitarrista Marc Ribot, també a
l’univers verinós de Twin Peaks,
tal com van reconèixer en el reei-
xit homenatge Joan Saura, ver-
sionant la seva fantasmagòrica Ses-
sió de nit.
Altres aconseguides versions

van ser el seu tribut a HenryMan-
cini en forma de Sorolls d’Hatari,
un loungemarcià amb kalimba que
endisc compta amb l’ajudadePas-
cal Comelade, autor alhora de la
portada. També la seva picada
d’ull al Pnoom de Can, amb un sa-
xo de plàstic entre la dissonància
jazzística i el ritmemarcial. La be-
neïda bogeria de la parella va aca-
bar en gran amb Auto-xoc del Po-
ble Sec Vs bomba ye-ye, combinant
demaneramagistral soroll cacofò-
nic amb un lúdic sentit del ritme.
En el bis van convidar als antics
membres del grup per rescatar el
seu “berra” i altres instruments ca-
solans enuna entranyable recorda-
ció del seu passat col·lectiu.c

Caballero ha abordat
l’obra amb el vell estil
declamatori i
solemnial d’una certa
tradició madrilenya

Farnace

Intèrprets: Le Concert des Na-
tions. Furio Zanasi, Sara Min-
gardo,AdrianaFernández,Mari-
na de Liso, Marie-Claude
Chappuis, veus solistes.
Director: Jordi Savall
Lloc i data: Liceu (16/X/14)

JORGE DE PERSIA

Amb els mateixos cantants prin-
cipals de l’estrena a Madrid el
2001: la formidable contralt Sara
Mingardo, el baríton Furio
Zanasi i la soprano Adriana Fer-
nández, i una reduïda orquestra,
va tenir lloc al Liceu la presenta-
ció de l’òpera Farnace de
Vivaldi.
Això sí, en versió de concert,

una modalitat que d’una banda
permet centrar-nos en el musi-

cal, peròquede fet allunya lapro-
posta original pensada per a l’es-
cena. Crec que un delsmolt pocs
capaços d’integrar tots els ingre-
dients de l’òpera al musical és
Wagner.
D’altra banda, el lloc en què es

fa té importància. L’òpera i la se-
va representació ha canviat amb
el pas dels temps, i amb ella el
públic i els escenaris. Potser cal
modificar l’enunciat i és que el
que canvia és la societat i amb
ella el tipus d’espectacle... El cert
és que avui no resulta fer música
del Renaixement en un modern
auditori, comnoés adequat elLi-
ceu per a l’òpera barroca. Dit ai-
xò, cal consignar que hi va haver
moments de bellesa, de bona in-
tegració de veus i orquestra, com
un parell d’episodis corals, i el
conjunt va estar inspirat per la
bonamusicalitat queSavall va sa-
ber imprimir en els assajos.

Aquest prolegomen planteja ja
dos dels elements que van pesar
de forma negativa en la versió
quevamescoltar.Noper noexis-
tir escena sinó que perquè els
cantants, segurament amb
menys assaig, estaven pendents
de la partitura, i l’expressió se’n
va ressentir en alguns moments.

En aquest tipus de planteja-
ment cal fer un esforç fins i tot
complementari per arribar, ja
que el gest musical del barroc no
assoleix la projecció que exigeix
una sala com aquesta. En el cas
de Furio Zanasi, excel·lent barí-
ton, va fer que l’expressió es limi-
tés, amb un punt poc compro-
mès en frases del final.Mingardo
va tenir més taules en l’assump-
te, i amés àries tanboniques com
Forse, o caro... de l’acte tercer li
van permetre exhibir els seus re-
cursos en un fraseig íntim, i amb
caràcter en el gest musical. L’or-
questra va sonarmolt bé en la se-
gona part (actes segon i tercer)
encara que hi va haver seriosos
desajustos d’afinació al primer.c

EMILIA GUTIÉRREZ

“Encara és desitjable
una edició en paper
que faci balanç”,
va afirmar Pedro
Álvarez de Miranda


