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El pianista vallesà José Menor oferi·
rà aquesta nit al Palau de la  Música 
(20.30 hores) la integral d’obres de 
piano del seu col·lega Héctor Parra, 
compositor barceloní de qui estre·
narà la seva última obra: Una pregun-
ta (A Jaume Plensa). «Sempre m’han 
interessat les arts plàstiques», co·
menta Parra, que ja va dedicar peces 
a Antoni Tàpies i Gerhard Richter, 
que també s’inclouen al programa. 
«Les escultures de Plensa uneixen ro·

tunditat i espiritualitat. Plensa és un 
humanista de l’art», declara Parra, 
que ha intentat traslladar aquests 
conceptes a la música. Defineix la se·
va nova peça com «un gran murmu·
ri». «És una obra molt tècnica i virtu·
osa», adverteix, «que alterna movi·
ments que són autèntics remolins 
amb parts molt lentes». 
 Aquesta és la primera peça que  es·
trenarà a Catalunya aquesta tempora·
da com a compositor resident al Palau 
i l’Auditori. Això permetrà al públic 
descobrir aquest músic sorprenent 

lligat a l’Ircam, institució de referèn·
cia de la música contemporània –les 
seves òperes de cambra triomfen a Eu·
ropa–. «Llàstima que el Liceu no s’hagi 
sumat al projecte», va lamentar. 

 La seva nova obra explota «la tèc·
nica prodigiosa i la musicalitat de 
José Menor». Compositor i pianista 
s’admiren mútuament des que tots 
dos es van conèixer al conservatori 

del Bruc a Barcelona. «M’identifico 
amb l’estil de Parra i especialment 
amb les seves últimes peces. La se·
va expressió s’ha tornat més clara, 
sintètica, visual i directa», diu Me·
nor. L’intèrpret, que va gravar la 
integral de Joan Guinjoan, aprofi·
tarà la seva immersió en Parra per 
realitzar un altre disc amb les 10 
obres que aquesta nit interpreta·
rà. Suposen uns 70 minuts de mú·
sica que permetran apreciar l’evo·
lució de Parra des dels seus inicis 
amb Tres peces per a piano (1999) fins 
avui, passant per la curiosa Sonata 
per a piano, una peça que juga amb 
les cordes del piano i la veu de l’in·
tèrpret.
 El concert és un reconeixement 
a dos músics catalans que ronden la 
trentena i amb projecció que viuen 
lluny. Parra resideix a París, i Menor, 
a Londres. Aquest últim té previst ac·
tuar al Carnegie Hall de Nova York 
i a Berlín i fer una gira per la Xina 
coincidint amb l’Any Granados el 
2016. H

33 José Menor (esquerra) i Hèctor Parra, ahir, durant un assaig.
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José Menor ofereix 
la integral de piano 
d’Hèctor Parra

MÚSICA CONTEMPORÀNIA AL PALAU

NOVA TEMPORADA DEL TEATRE ROMEA

El seu sempre és un univers d’és·
sers desvalguts, d’ànimes que de·
ambulen desorientades i es rebel·
len, tenyides d’humor negre, 
contra el destí final. Contra el de·
teriorament dels cossos i la memò·
ria. Parlen amb el seu particular i 
metafòric llenguatge de la vellesa, 
la mort i els somnis de vida i lliber·
tat. Són La Zaranda, Teatro Inesta·
ble de Andalucía la Baja, una com·
panyia amb 37 anys d’enorme i sin·
gular ofici, que torna a Barcelona 
per obrir la temporada del Romea. 
Presenten, fins al 20 de setembre, 
El grito en el cielo, una creació amb 
dramatúrgia d’Eusebio Calonge i 
direcció de Paco de la Zaranda, sor·
gida entre assajos oberts a la Bien·
nal de Venècia del 2014 i estrenada 
al Temporada Alta.
  «Per nosaltres el teatre és viu- 
re una passió, posar en escena el 
que som, el que sentim. Busquem 
emocionar i portar el públic a la re-
flexió, que es plantegi múltiples 
preguntes», sosté el director. El 
15 de setembre vinent comparti·
ran reflexions amb la platea i qua·
tre creadors més rendits al seu art: 
Sergi López, Jorge Picó, Ivan Mo· 
rales i David Climent (de Los Cor·
deros). 
 Sobre l’escenari apareixen 
quatre vells –Celia Bermejo, Enri·
que Bustos, Gaspar Campuzano i 
el mateix director–, emmagatze·
mats com si fossin mercaderia de 
rebuig, com paquets abandonats 
en un geriàtric. Quatre fredes es·
tructures de metall els serveixen 
de llits, portes, gàbies... Una infer·
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Emmagatzemats al geriàtric
La reputada companyia andalusa La Zaranda retrata a ‘El grito en el cielo’ la vellesa 
en una societat anestesiada i deshumanitzada H «Capgirem el dolor amb alegria», diuen 

33 Gaspar Campuzano, Paco de la Zaranda, Enrique Bustos i Iosune Onraita, a l’obra.  

LA ZARANDA

mera –Iosune Onraita– s’encarrega 
de donar·los la dosi de drogues. Pu· 
ra metàfora d’una societat aneste·
siada i també, afegeixen els crea·
dors, d’un teatre anestesiat, «sen-
se interès de transcendència i de 
comunicació espiritual; abocat 
a l’oci, al divertiment i als vincles 
amb el poder», detalla Paco de la 
Zaranda. Contra aquesta sedació 
escènica el prestigiós col·lectiu de 
Jerez (Premio Nacional de Teatre 
2010) lluita des de fa gairebé qua·
tre dècades, amb títols com Vina-
gre de Jerez, Cuando la vida eterna se 
acabe o Futuros difuntos, presentats 
a Catalunya. 

Deliris de llibertat

Calonge admet que a El grito en el 
cielo, poètic cerimonial de la vi· 
da i la mort, subjau la crítica a la 
«sinistra maquinària d’aniquila-
ció d’una societat deshumanitza-
da». Un món que et dóna la punta·
da de peu quan ja no ets productiu.  
En aquest context, els personatges 
de La Zaranda fluctuen, envoltats 
pels cors dels pelegrins de l’òpera 
Tännhauser de Wagner, entre la re·
alitat i el món oníric; entre el do·
lor i la delirant fugida cap a la vi·
da i cap a la llibertat. L’obra també 
és un homenatge a Juan de la Za·
randa, un dels fundadors del grup, 
mort el 2013. 
 El grup torna a enfrontar·se a ta·
bús esquius –la decrepitud, la Par·
ca...– amb les armes de l’humor, 
la ironia i l’esperança (plasmada 
amb els versos del poema lorquià 
Manantial). «Ens obliguen a viure 
en una societat del ha ha ha, i el te-
atre és habitualment còmplice». El 
seu va per altres camins, sempre es·
quitxat d’incòmode verisme. Dis·
paren preguntes sobre el sentit de 
la vida i del teatre. Vomiten les se·
ves pròpies pors. La por al deterio·
rament i a un dolor que ells «capgi-
ren amb alegria». «Els espectadors 
ens diuen: ‘Ens ha encantat però 
és molt fort’. Així és la vida», postil·
la Calonge. H


