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Lió iBarcelona
CRÍT ICA DE MÚSICA CLÀSSICA

Choudary, el
Papa iVoltaire

L’
endemà de l’atemptat contra
Charlie Hebdo, USA Today,
un dels diaris de més tiratge
delsEUA, vapublicar unarti-

cle d’Anjem Choudary sobre els fets.
Choudary ésun islamista radical delReg-
neUnit que va començar a fer-se unnom
gràcies a les aparicions a la Fox i en al-
tres mitjans del grup de Murdoch i que
s’ha acabat convertint enunaopcióprefe-
rent quan es tracta depagar amb temps o
espaimediàtic la quota que algunes notí-
cies semblen exigir per a personatges
amb aquest perfil. Al llarg dels últims
anys, ha predicat contra les festes de
Nadal i contra les caricatures de Maho-
ma, s’ha declarat a favor de la lapidació
dels homosexuals i de la conversiódel pa-
lau de Buckingham en unamesquita i no
s’ha estat de manifestar la simpatia per
l’Estat Islàmic. Choudary no representa
l’opinió dels musulmans britànics, però
interpreta ambconvicció el paper que re-
servenals fanàtics aquells quevolen esce-
nificar en un plató o en unes pàgines
d’opinió el xoc de les civilitzacions profe-
titzat per Samuel Huntington.
En l’article a USA Today, Choudary

apuntava tres coses. En primer lloc, que
els musulmans no creuen en el concepte
de llibertat d’expressió perquè les seves
paraules i els seus fets es basen en la reve-
lació divina i no en els desitjos personals.
En segon lloc, que els nomusulmans que
sí que creuen en la llibertat d’expressió
també defensen que el seu exercici com-
porta límits i responsabilitats. En tercer
lloc, que, en un món cada cop més inse-
gur, les conseqüències d’insultar Maho-
ma són conegudes tant pels musulmans
compels nomusulmans. El títol de la co-
lumna (People know the consequences) fe-
ia referència a aquest tercer punt i respo-
nia almateix punt de vista que les parau-

les que va pronunciar el papa Francesc
arran de l’atemptat durant el vol que el
portava de Sri Lanka a les Filipines: “si el
doctor Gasbarri [l’organitzador del viat-
ges papals] diu una mala paraula de la
meva mare, pot esperar un cop de puny.
És normal!”
L’aire de família entre les paraules del

cap de l’Església i les de Choudary, un
particular, és notable. Però evidentment
el Papa va mantenir, en el seu monòleg,
que, tot i que ha de tenir límits, la lliber-
tat d’expressió és un dret fonamental i
quematar en nomdeDéu és una aberra-
ció. L’Església romana ha evolucionat
molt des de l’època (1791) en què Pius VI
va decretar que la llibertat de pensament
reconeguda per la Assemblea Nacional
francesa era contrària als drets d’un Déu
“queva limitar els drets de l’home amb la
prohibició del mal”.
Des del segleXIX, no fa cremar els he-

retges i des de la guerra civil espanyola ja
no crida a la croada. Tot i l’aire de famí-
lia, Choudary i els islamistes de la seva
corda no pensen com el Papa actual sinó
com els seus antecessors. Potser per
aquesta raó, perquèmolts francesos enca-
ra recorden la història del catolicisme,
els atemptats de París han fet disparar a
França les vendes del Tractat de la tole-
rància de l’anticlerical Voltaire.
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Lió, com Tolosa de Llenguadoc entre
les properes a Barcelona, disposa
d’una important infraestructuramusi-
cal. Potser un dels efectes interes-
sants de l’estada de l’anterior gerent
de l’OBC, François Bou, hagi estat po-
sar en contacte aquests àmbits d’ac-
ció singulars, que culmina ara amb la
visita de l’Orquestra Nacional de Lió,
un organisme dependent de la seva
ciutat: nacional a França té una altra

connotació. Una altra de les aportaci-
ons de Bou ha estat vincular a l’OBC
directors que tenien relació estreta
amb Lió, és el cas de l’actual principal
convidat, Emmanuel Krivine, un er-
ror, i està per veure què dóna de si la
titularitat delmestreKazuchiOno, ac-
tual director a més de l’Orquestra de
l’Òpera de Lió, a la pàgina web del
qual ni tan sols no esmenta la titulari-
tat que tindrà de l’OBC. En fi...
Anant a aquest concert, ha estat

grat escoltar aquesta orquestra que
en el Concert per a piano núm. 1 de
Brahms va deixar veure petites falla-
des enmetalls, millorant notòriament
a partir de mitja obra. Va ser un
Brahms una mica literal en expressió
i en el joc de tensions inicial. La pia-
nista Grimaud, de so potent, sense

aprofundir en la inflexió i projecció
de la frase, encara que de bastant bon
resultat general. Bona idea la d’inclou-
re obra recent, en aquest cas Postludi-
um de BrunoMantovani, una partitu-
ra amb brillantor, amb una petita xa-
ranga inicial de ritme i color, ambmo-
tius que s’inserien amb naturalitat i
sensibilitat en el discurs més pausat i
calmat de la resta de l’obra, com la
presència d’una tempesta i la sevama-
nifestació puntual.
Música de molt bon resultant so-

nor, eficaç en l’expressió. Va culmi-
nar el concert amb una especialitat de
la casa, el Saint-Saëns de la seva Simfo-
nia núm. 3 amb orgue, que es vamani-
festar amb eloqüència, amb un ex-
cel·lent treball orquestral que va dei-
xar veure l’eficàcia de les seccions. El
mestre Slatkin, de prolongada trajec-
tòria, va ser exigent i clar en l’expres-
sió, amb una preciosa versió (propi-
na) del jardiner Maurice Ravel.c

Justo Barranco
Barcelona

Grècia sembla decidida a aconseguir
les notícies aquests dies. Unes elec-
cions decisives per a Europa, un gran
cantantmort, un avió de combat estre-
llat... i per descomptat l’eterna tragè-
dia grega, els seus eternsmites, com el
deFedra, la dona enamorada del fillas-
tre del seu marit, Teseu. Una Fedra
plena de desig, de gelosia i d’aterrido-
ra culpa que va pujar ahir a la nit a l’es-
cenari del teatre Romea en una de les
estrenes que més expectació suscita-
ven aquesta temporada: una Fedra en-
carnada per Emma Vilarasau i dirigi-
da per Sergi Belbel, qui ha traduït tam-
bé l’obra del segle XVII del francès
Racine mantenint-ne el vers. El resul-
tat va ser un sonor aplaudiment final
–especialment a Emma Vilarasau i a
la confident, una fantàstica Mercè
Sampietro– per a una obra amb
moments estel·lars i altres de menys
reeixits, especialment al principi que

va poder resultar una mica morosa.
El conseller deCultura, FerranMas-

carell, Judit Mascó, Josep Maria Be-
net i Jornet o Abel Folk no es van vo-
ler perdre l’estrena d’una obra que re-
sulta sens dubte tot un desafiament:
un clàssic en vers en un teatre privat.
Un clàssic de passions desbordades
que Sergi Belbel ha volgut portar a es-
cena amb un escenari molt mediterra-
ni,molt grec imolt essencial. Un enor-
me sol presideix l’escena –al cap i a la

fi Fedra és la néta del sol– en el qual
s’amunteguen la terra i les pedres
com en una platja que desborda els lí-
mits habituals de l’escenari per caure
cap a la platea i permetre la sortida i
entrada dels actors pel passadís cen-
tral del Romea. El sol que dóna vida,

que desborda passió, començarà a
patir un eclipsi alhora que el pateix
Fedra, malalta de passió, tenallada
fins a extrems infernals per la culpa
de desitjar el seu fillastre Hipòlit... i
condemnada per dir-l’hi en un mo-
ment en què sembla que el seu marit
Teseu –encarnat per Lluís Soler i la se-
va poderosa veu– ha mort. Una vega-
da confessat aquest amor prohibit so-
cialment, la tragèdia està servida.
Vilarasau brilla menys quan es lliu-

ra a l’embriaguesa –de vegades fregant
la drogoaddicció– de la tristesa per
una situació que sap que té tots els nú-
meros perquè no arribi a ser greu. O
molt perjudicial. I està radiant, explosi-
va, estel·lar, quan desborda passió i
desig, quan es converteix en una lloba
gelosa, quan esclata en escena i, per
exemple, mostra l’exuberant pit per-
què Hipòlit el travessi amb la seva es-
pasa. O perquè ho desitgi. Quan s’om-
ple de felicitat perquè creu que tot és
possible. O quan crida esquinçada, en
saber de l’amor d’Hipòlit per una al-
tra: “Són feliços!”. Perquè en aquest
sentit aquesta tragèdia grega, com tan-
tes altres coses gregues, és eterna.c
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