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Boncomençament

19WaterMusic deHändel

Intèrprets:Vilde Frang, violín;
lawrence Power, viola; Jan
Willem de Vriend, director
Lloc i data:L’Auditori (22/
III/2015)

JORGE DE PERSIA

Presentació a la pràctica del nou
director que serà el principal di
rector convidat de l’Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacio
nal de Catalunya (OBC), és a dir
una espècie de segona batuta del
japonès Kazushi Ono. I amb un
programa de foc d’artifici, encara
que amb una sensible presència
mozartiana. Jan Willem de Vri
end treballa amb experts en les
interpretacions actuals de les
músiques del barroc i classicis
me, un àmbit que es va desenvo
lupar especialment a Flandes i
queva introduir variablesdegran

interès. En aquesta primera ex
periència amb l’OBC ens va dei
xar una atractivaObertura Corio-
là de Beethoven amb bons cres
cendos d’intensitat i tensió, amb
orquestra petita i transparent.
Ben assistit pel concertino de
l’ocasió Roeland Gehien, la corda
va funcionar amb claredat i bona
articulació, encara que potser
amb falta de contrastos.
Dos joves i brillants solistes van

fer una bona feina en la Simfonia
concertant deMozart, la violinis
taFrangambunexquisit i dolç so,
igual com el viola Power. Però el
més interessant és que el seu fra
seig va ser ple d’intencionalitat,
de la teatralitat que encobreixen
aquests duos concertants, amb
gràcia, amb la tendresade l’intens
tema del andante brodat pels so
listes, i de les metafòriques sub
ratllades de trompes i fustes en
els moviments vius. Precisament
les trompes van tenir una presèn
cia destacada en laMúsica aquà-

tica de Händel, en audició inte
gral de la sèrie.
Una versió marcada per l’espa

cialitat, que buscava –i va trobar–
contrastos, situant solos i grups
enzonesde la sala. JanWillemde
Vriend va treballar amb un tem

po àgil i l’orquestra va respondre
amb dinamisme i claredat rebent
la calidesa del prolongat aplaudi
ment del públic de l’Auditori.
Sembla bona idea compensar la
feina d’un director simfonista i
operista amb la sensibilitat i espe
cial tècnica que requereixen els
repertoris clàssics. Veurem.!

CRÍT ICA DE MÚSICA CLÀSSICA

J. BARRANCO Barcelona

Com a prèvia al dia mundial
del Teatre, que se celebra di
vendres, la crítica teatral bar
celonina va lliurar ahir a la nit
a l’antiga fàbrica Damm els
seus premis, ressuscitats des
prés de cinc anys d’aturada.
Uns guardons que van coronar
Oriol Broggi, que es va alçar
amb els premis almillor direc
tor i al millor espectacle del
2014 per L’orfe del clan dels
Zhao, una història de revenja
amb artsmarcials incloses que
van protagonitzar Julio Man
rique i Pablo Derqui.
Rosa Renom es va imposar

com amillor actriu per El pre-
sident i Ivan Benet com a mi
llor actor per Informe per a
una acadèmia, i els premis als
secundaris van ser per a Mer
cè Arànega i Oriol Genís, amb
dòs per Doña Rosita la soltera,
el Lorca que va dirigir Joan
Ollé l’any passat al TNC i que
també ha aconseguit els pre
mis a la il∙luminació i vestuari.
La pols, de Llàtzer García

–que es pot veure avui a LaVi
llarroel–haestat elmillor text,
i en la categoria de musical ha
guanyat Bare. Per sobre de to-
tes les coses, que va dirigir Da
niel Anglès. El guardó a les no
ves tendències l’ha rebut A
house in Asia de l’Agrupación
Señor Serrano, un western
amb maquetes, videojocs i
performers. El premi revela
ció ha estat per Kyla, la dura
obra de Lars Norén que va di
rigir Adrian Devant, i la Fly
Hard ha estat triada com ami
llor sala. L’Ubu roi dirigit per
Declan Donnellan ha estat
considerat el millor muntatge
internacional, i en dansa han
guanyat Lo real d’Israel Gal
ván iVader de Peeping Tom.!

La crítica
premia
Broggi

El Romea riu i ovaciona ‘Elsveïns de dalt’, debut teatral de Cesc Gay

Teràpiadeparella

TEATRE ROMEA

Pere Arquillué i Àgata Roca en una escena d’Elsveïns de dalt, de Cesc Gay

iÀgataRoca.Unaparellaque rep
acasaels seus sorollososveïnsde
dalt, els gemecs animals dels
quals senten a tota hora però que
els van ajudar amablement fa
mesos durant la mudança. Una
parella especial, unbomber i una
psicòlogaencarnatsperJordiRi
co iNoraNavasque sorprendran

–deixaran bocabadats– amb la
seva particular vida als amfitri
ons, precipitantlos a enfrontar
se a la crisi que arrosseguen fa ja
massa temps, amb teràpia de pa
rella inclosa.
Gay, que arrenca aquesta di

vertidíssima i àcida comèdia al
ritme del temaOnce I loved –que
diuque l’amorés lacosamés tris
ta quan se’n va–, aconsegueix
que la peça evolucioni per ca
mins que si comptats resulten de
pel∙lícula, a les seves mans, com
sempre, són completament ver
semblants. I així els viu el públic,
gràcies a la contribució, impaga
ble, de les cares de sorpresa i, so
bretot, escepticisme que va po
sant, imparable, Arquillué, i als
“ah,mira tu” i “quines coses, oi?”
que llança serenament aclapara
da Àgata Roca davant les revela
cions dels veïns.
Ambuns diàlegs frescos i sem

pre irònics “–Per què no poses
una mica més de música? –Però
aleshores es quedaran més. Què
voleu que us posi? –Country
–Dic de música”, però també
amb algunes reflexions psicolo
gicistes ben repartides –“Tots
sommolt vulnerables davant del
judici dels altres”– i per des
comptatambbastantsdiàlegs so
bre sexe–sobre la seva abundàn
cia i la seva absència, en aquest
cas–Gayes fica el públic a la but
xaca i a més el deixa al final amb
una sensació de curiosa malen
conia. Sens dubte, un gran èxit.!

Les impagables cares
d’Arquillué i la serena
i contínua sorpresa
d’Àgata Roca van
brodar l’estrena

ESCENARIOS

Justo Barranco

Barcelona

El cartell de l’últimapel∙lícula de
Cesc Gay, Una pistola en cada
mano, preguntava: “De què par
len els homes?”. El seu ovacionat
debut teatral, ahir a la nit, al Ro
mea, bé podria titularse De què
parlen les parelles?. I la resposta,
en mans del director de pel∙lícu
les com A la ciutat, Krámpacko
Ficció, sempre interessat en el
móndelesrelacionsalsegleXXI,
amb els seus dubtes, infidelitats i
compromisos, no podia ser cap
altra que, per descomptat, parlar
de la parella.
De sorolls veïnals i de sexe, pe

rò, sobretot, dels fins però estra
nyament resistents fils que unei
xenduespersones.Resd’estrany
per a algúqueesdeclara conven
çut que una de les aventuresmés
ambicioses que existeixen a l’ac
tualitat és la de viure en parella,
un reptediari amb trinxeres infi
nites, diu, que inexplicablement
homes i dones continuem inten
tant d’assolir.
I amb aquests ingredients i

ambmolta ironia i molt sentit de
l’humor ha construït Cesc Gay
Elsveïnsdedalt, queanitelpúblic
delRomeava aplaudir d’allòmés
–bravos inclosos– després d’ha
ver rigut molt, moltíssim, i cer
tament,d’haverfetsilenci també,
a l’expectativa, davant l’incert
destí de la parella protagonista,
uns excepcionals Pere Arquillué

Roca i Gay,
teatre en parella

!Cesc Gay s’ha envoltat
d’un gran elenc per de
butar al teatre amb Els
veïns de dalt. Un grup
d’intèrprets que inclou
la sevamateixa dona, la
popular actriu Àgata
Roca, de T de Teatre, a
la qual ja havia dirigit
als films Ficció iV.O.S. i
amb la qual, expliquen,
inevitablement han com
partit a casa la gestació
d’aquesta àcida i diverti
da comèdia sobre el món
de la parella.

Dosjoves ibrillants
solistesvanferuna
bonafeinaenla
‘Simfoniaconcertant’
deMozart

• Entrades a 2€, de dilluns a dijous
(no festius)

www.cinemestexas.cat
Tel. 93 348 77 48
C/ Bailén, 205, Barcelona

CINEMES TEXAS

• 20%dedte.dediumengeadivendres,inclosos
• 10%dedte. les nits dedissabte, ponts,
Pasqua i deNadal aReis

www.rocblanchotels.com
Tel. +376 871 400
Pl. Coprínceps, 5,
Escaldes (Andorra)

HOTEL ROC BLANC****

2€

• 30%dedte. i enviamentgratis en laprimera
compraadrpet.es

• 15%dedte. i enviamentgratis en la resta
decompresadrpet.es

www.drpet.es
Tel. 93 396 73 32

DR.PET. PINSO PER A GOSSOS

30Dte.

CLUB SUBSCRIPTORS

Més informació a www.subscriptorsdelavanguardia.com

Porta sempre la teva targeta de Subscriptor
I si no la tens, sol·licita-la a www.subscriptorsdelavanguardia.com

Avantatges exclusius

20Dte.


