
2
5

Cu
lt
u
ra
|s
La

V
an
gu
ar
di
a

D
im
ec
re
s,
2
1
ge
ne
r
2
0
1
5

E
N
D
IR
E
C
T
Eseves sèries solen estar integrades

per obres petites amb dates de
composicióque corresponenadife-
rents dècades. Per exemple el cicle
Música callada que, com assenyala
el filòsofVladímir Jankélévitx, sin-
tetitza la profunditat del misteri
Mompou que ens defuig així que
provem d’etiquetar-lo. Per ell,
Mompou comparteix amb el
menys conegut Déodat de Séverac
i amb Isaac Albéniz elmisteri de la
llunyana presència.
Mésqueuna inspiració en lespa-

raules delCàntic Espiritualde Sant
Joan de la Creu, Mompou esta-
bleix en la Música callada un dià-
leg directe amb el místic del segle
XVI, canvia idees amb ell; mentre
unhodiu ambparaulapoètica, sen-
se desdenyar i fins i tot assumint els
comentaris amb què glossa el seu
vers, el músic del segle XX ho fa
amb l’ordenacióde les seves sonori-
tats i dels seus eloqüents silencis.
En tots dos casos, dos llenguatges
demolt difícil traducció i compren-
sió, més destinats al gaudi espiritu-
al –això que ara anomenem art–
que al de la intel·lecció erudita. Pe-
rò tots dos coincideixen en les se-
ves claus, l’assossec, el descans.
La sèrie de quatre quaderns que

componen laMúsica callada, inte-
grada per vint-i-vuit petites peces
d’aire reflexiu, alternen la senzille-
sa gairebé monàstica de l’Angelico
inicial amb jocs harmònics, sonori-
tats verticals, aires chopinians, ca-
talans, totes amb indicacions de
molto lento, tranquillo, calmi avec
clarté, malenconioses les menys,
d’inspirades melodies, aires llu-
nyans, íntims, d’una sensibilitat
molt subtil que exigeixen una ges-
tió molt cuidada sobre el teclat.
El primer quadern el va estre-

nar Alicia de Larrocha el 1952 amb
motiu de l’ingrés del compositor a
l’Acadèmia de Sant Jordi, i l’últim
al Festival de Cadaqués el 1967. En
els últims anysmolt bons pianistes
espanyols van gravar aquesta obra
que feliçment el mateix Mompou
vadeixar endisc. Aradisposemen-
tre d’altres de les versions
d’Antoni Besses i Miquel Farré, de
Josep Colom, Albert Atenelle,
JordiMasó, Adolf Pla i lamolt sen-
sible de Javier Perianes.
El treball de Sira Hernández

–des d’una evident emoció d’espe-
rit– se centra en el so material al
qual intenta modelar, amb tempos
pausats (vegeu el núm. 5 del pri-
mer quadern). I el modelatge de-
manade vegades un timbre d’arpa,
una mica més eteri que el del pia-
no, i l’artista s’enfronta (núm. 9) a
la disjuntiva d’instal·lar el so a dis-
tància, negant gairebé la pròpia
font. O retornant a la font pianísti-
ca, sonoritats etèries com el núm.
15, assenyalat lent-plaintif, en el
qual la tensió del fraseig fa chopi-
nianes, igual com el 16 amb el con-
trol dels accents. El mateix Mom-
pou precisa sobre la sonoritat i la
seva interpretació: “En el fons, to-
tes les sonoritats han de ser sem-
pre lligades”. |

EDUARD MOLNER

Tots tres vestits de negre, el fill del
difunt, la segona dona del difunt, i
una intèrpret de violoncel qui, a
través de la seva música, és molts
personatges alhora: l’antic presi-
dent, la secretària del president
mort, un sereno, o elmateix espec-
tre del president. President de
què?D’un clubde futbol.Hi ha cap
càrrec públic més prestigiós en un
país farcit de “polítics de mercat”,
com els anomenava Manolo Váz-
quez Montalbán? El cim social és

la presidència d’un club de futbol.
La vídua havia estat una arquitecta
prometedora a qui el president
havia obert portes; al fill, director
d’escena emergent, el pare li havia
produït espectacles. Ara tots dos
han de vetllar el president mort, a
la llotja presidencial del nou camp
de futbol. El RápidEsportClub era
un club modest però, gràcies a
l’energia del president, la seva
vídua està molt contenta de poder
dir que “el equipo que preside mi
marido se encuentra a las puertas
de Europa, muy cerca de competir
con los mejores equipos de
Europa”.
Serenata para un país sin serenos

és una peça d’aire bernhardià con-
cebuda des de i per a la metàfora,
ambpersonatges que si no són cari-
catura és perquè s’han bastit des
d’unacontencióquenopodemveu-
re enlloc en la realitat política i so-

cial d’avui.Madrastra i fillastredes-
granen les seves existències i des-
criuenmarit i pare des de la neces-
sitat d’explicar-se el perquè de les
seves pròpies decisions, el perquè
d’haver acceptat i haver estat còm-
plices de la trajectòria d’un home
quenohavia tingut cap altra fe que
la de l’enriquiment especulatiu.
Una mena de Cinco horas conMa-
rio, de Delibes, sumada a El presi-
dent de Thomas Bernhard, però
concebuda en el context de la for-
migonera fallera.
Ella vol un whisky, el demana

amb reiteració, un whisky per su-
portar la vetlla, per encaixar els
condols, per surar amb el flotador
de l’alcohol per damunt d’un mar
d’hipocresia que no és altra cosa
que una immensa xarxa d’interes-
sos al vèrtex de la qual se situava el
seumarit. Per què, si no, ella, d’orí-
gens humils, havia aconseguit tan-
ta feina per al seu despatx d’arqui-
tectura? Podem sospitar que algu-
na falla en la màquina corrupta ha
conduït el seumarit a lamort, apa-
llissat com un gos al carrer.

Secrets
Qui coneix els secrets és, com el
seu nom indica, “la secretària”, un
personatge encarregat d’amagar-
ho tot, totes aquelles transaccions
materials i carnals que havien de
restar al marge de la llum. Ella,
com ningú, coneix aquesta natura
del finat, “tu marido, tu padre, mi
jefe / a pesar de todo / fue un
perdedor /perdió todas las oportu-
nidades / de que lo amasen de
verdad.” Secretària i dona han co-
negut profundament el que acaba
demarxar, i poden explicarmoltes
coses d’aquest home del futbol,
són el refugi de la manera de fer
d’un país sencer perquè, com di-
uen totes dues, “eso es el fútbol /
amor y devoción / incondicionales
/ sinrazón absoluta / inconscien-
cia colectiva”.
Davant de tot això, a l’altre ex-

trem, un fill que ha escollit el
teatre per expressar-se, però ha de
marxar a l’estranger perquè el seu
programa no té cabuda en el seu
propi país: “Aceptemos sinmiedo/
y con gran anhelo / que este mis-
mo teatro / nos devuelva lomejor/
y lo peor de nosotros mismos”.
Enorme simbolisme en el final de
la peça, una potència significadora
que ja veiem en aquella professora
que fugia a El bordell (2010),
abandonant feina, descoratjada,
descreguda, escèptica envers els
valors que havia tingut en un altre
moment.
La Companyia Hongaresa, for-

mada per Lluïsa Cunillé, Paco
Zarzoso i l’actriu Lola López. cele-
bra amb aquesta posada en escena
els vint anys de la seva trajectòria, i
també amb una conversa pública,
el 27 de gener, amb convidats com
els dramaturgs Josep Maria Miró,
Marc Artigau, Rodolf Sirera i
Albert Lladó, i l’actriu Lina Lam-
bert, companya de moltes aventu-
res creatives de l’Hongaresa. A
més, PacoZarzoso, director i coau-
tor de Serenata para un país sin se-
renos amb Lluïsa Cunillé, imparti-
rà un curs a l’Obrador de la Sala
Beckett. |

Lluïsa Cunillé i Paco
Zarzoso
Serenata para un país
sin serenos
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A dalt, Lluïsa Cunillé,
a baix, Paco Zarzoso,
autors de l’obra que
s’estrena a La Seca.
Tots dos van fundar,
el 1995, juntament amb
Lola López, la Compa-
nyia Hongaresa que ara
compleix vint anys
FOTOS ARXIU

TeatreLaCompanyiaHongaresa celebra els seus vint anys amb l’estrenad’unanova
obra, al voltant delmón futbolístic, en la qual les coses no sónel que semblen

Unclubmetafòric

‘Serenata...’ és com un
encreuament de ‘Cinco
horas con Mario’ de
Delibes amb el teatre
de Thomas Bernhard

Lluïsa Cunillé i Paco
Zarzoso han creat,
com en altres ocasions,
una obra plena de
simbolismes


