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usual en peces anteriors
de Santos (en especial, el
preciós passatge amb la
viola). De fet, l’escriptura
per a corda adopta una
plasticitat que contrasta
amb els elements més
bandístics del metall, i els
jocs de preguntes i res-
postes entre les dues sec-
cions, amb el piano al cen-
tre com a element obses-
sivament rítmic, té un clar
component escènic inde-
fugible en l’univers artístic
de l’autor de La pantera
imperial, no debades un
concert no deixa de ser
una posada en escena.

Per dur a bon port l’em-
presa, era imprescindible
la complicitat de l’orques-
tra, i així ha estat en el cas
d’un Barcelona 216 dirigit
amb ímpetu per Xavier Pi-
quer. D’aquesta manera,
l’impressionant final, en-
cetat per una brutal des-
càrrega de tambors (mi-
llor dit, una mascletà en
tota regla), va tenir un de-
vastador efecte catàrtic.
Piturrino potser fa de
músic. Carles Santos és
músic. Per descomptat,
fascinant.

Piturrino fa de músic
Cales Santos.
Teatre Lliure, 22 de maig.

El piano, com bé és
sabut, és al centre
de l’activitat creativa

de Carles Santos. Després
de diverses propostes en
solitari, era qüestió de
temps que el músic de Vi-
naròs ens oferís el que, en
essència, és un concert
per a piano i orquestra.
Esclar que, tractant-se de
Santos, la forma que
aquest concert adopta és
sorprenent i fascinant. El
primer element admirable
d’una obra que acaba amb
la insistent i quasi histèri-
ca afirmació “És el temps”,
i les variants més impen-
sades, és el domini que té
Santos del temps musical.
Durant una bona hora,
l’interès no decau mai
gràcies a la sàvia dosifica-
ció dels recursos i els
efectes.

Com en tota bona obra
concertant, hi ha diàleg
instrumental, com l’esta-
blert a l’inici entre el
piano i el primer violí i,
després, amb el trombó;
hi ha cadències del solista
i tutti eixordadors; i hi ha
moments agitats i mean-
dres de lirisme que adop-
ten una dimensió poc

Crítiquesmúsica

Santos concertant

Hi ha meandres
de lirisme poc
usuals en l’obra
anterior de Santos

XavierCester

distreuen el públic de l’es-
sencial, que són l’encís i la
pregonesa dels diversos
missatges. L’scherzo va ser
una mostra d’incomprensió
i d’insensibilitat. Oué dispo-
sa d’una centúria magnífica
amb més facultats que la
contundència dels decibels
per engrescar.

En el capítol positiu, cal
valorar els formidables so-
listes de l’OBC i, un altre
cop, Pantonal, de Joan
Guinjoan, una festa sonora
sòlidament travada, que va
sonar prou bé, tot i que
Oué la densifica com per
revaloritzar-la. Després,
serena al costat d’una ba-
tuta que li anava a redós i
l’ofuscava en algun passat-
ge, es va fer ovacionar la
japonesa Akiko Suwanai,
guanyadora del Concurs
Txaikovski del 1990, per la
combinació de força i jus-
tesa al neoclàssic Concert
per a violí, de Stravinsky.
Va impressionar tant com
el Dofí, un Stradivarius de
greus excepcionals que
potencia amb una pressió
aclaparadora a l’arquet.

OBC
A. Suwanai, violí. Dir.: E. Oué.
L’Auditori, 22 de maig.

En la primera compa-
reixença del titular
Eiji Oué després de

saber-se que no se li reno-
va el contracte, el mestre i
els seus devots van inter-
canviar emocions en una
roda que aplegava les mu-
sicals i emotives amb les
coreogràfico-circenses.

Oué es va sentir lliure a la
Pastoral de Beethoven in-
corporant gestos inèdits
–com les ofrenes de la mú-
sica al cel– als misticismes,
genuflexions i actituds tore-
res habituals, més pensats
per seduir que per resultar
eficaços. Confonent Haydn
amb Brahms com a refe-
rents, la va magnificar en
benefici propi: en tota
l’obra, només dues indicaci-
ons mínimes adreçades a
uns primers violins que
anaven per lliure. La resta,
l’autopromoció i els brindis
al sol que avicien tant com

Roda d’emocions
XavierCasanovesDanés

I en clau de cabaret...
Alfonso Vilallonga,
sol amb el públic
de l’Espai Lliure
El polifacètic Alfonso Vilallonga
(veu, piano, acordió i harmòni-
um) estrena també avui el seu
últim espectacle, Solo ante el

peligro. És un conjunt d’històri-
es que narra a la seva peculiar
manera cabaretera, “en sinto-
nia amb Weil, Brecht, Nino
Rota, Brel o Tom Waits”. Per-
què Vilallonga parla i canta. I
compon i interpreta la música :
“La vida del compositor és soli-
tària i m’he volgut mostrar com

espantosa de Granada. O in-
tentar aconseguir que no ho
sigui gens!”. L’objectiu és co-
municar-se amb el públic, des
de la soledat: “Feia temps que
no estava sol, és com una tor-
nada a mi, espero agradar-me i
portar-me bé amb mi mateix”.
Només fins al 31 de maig!

Alícia González i Joaquín Daniel són sis personatges que recorren ‘La América de Hopper’ des de l’habitació d’un hotel■ DAVID RUANO

sóc. Faig el que m’agrada: les
meves cançonetes, les meves
coses, gags...”.

En el repertori hi trobarem
“algun refregit rellevant i algu-
na cosa nova”. No ens vol avan-
çar res més, però hi podria
haver un Bésame mucho desa-
finat o una versió “encara més

Interessants
estrenesde
laSalaBeckett,
elBrossaEspai
EscènicielTeatre
Tantarantana

EsperantelGrec
L’allau de novetats que està a punt d’oferir el festival
no atura l’arribada de propostes als teatres

Teresa Bruna
BARCELONA

El 20 de juny engega el Fes-
tival Grec amb algunes pro-
postesespectaculars,comja
mostrem en aquesta matei-
xa secció (pàg. 36). Normal-
ment, per aquestes dates,
els teatres –la major part
inscrits en la programació
del Grec– mostren una
certa tranquil·litat. No és el
cas d’aquest any, amb qua-
tre novetats en dos dies.
Avui mateix els addictes a
les estrenes hauran de triar
entre el Teatre Lliure i la
Sala Beckett.

La Beckett acull La Amé-
rica de Edward Hopper, es-
crita i dirigida per Eva Hi-
bernia, dins del projecte T6
del TNC en coproducció
amb el Teatre Ponent de
Granollers. L’autora puntu-
alitza que no és un text so-
bre el pintor: “Els quadres
m’han inspirat per constru-
irunimaginari.N’heselecci-

onat 12 que podrien il·lus-
trar un calendari i m’han
ajudat a ordenar el pas del
temps. Tenen la falsedat del
que és teatral, capten la rea-
litat. Estic fascinada”, diu
Hibernia. Els protagonistes,
que són sis, interpretats per
Alícia González i Joaquín
Daniel, fan un viatge emoci-
onal des de l’habitació d’un

hotel, on juguen a ser uns al-
tres. “He descobert uns per-
sonatges que no m’abando-
naranmai”,explica l’autora,
fascinadatambéper la inter-
pretació dels actors: “S’han
trobat els uns als altres!”.
Ambaquestspersonatgeses
travessa l’Amèrica de Hop-
per en tres moments. “La
neutralitat i essencialitat de
Hopper em permet saltar
del 1940 al 2009”. Serà a la
Beckett fins al 14 de juny.

I demà, dues estrenes
més. Al Brossa Espai Escè-
nic, Transcripció aproxi-
mada (Na Blanqueta i na
Mel), una perleta de Maria
Antònia Oliver, creació dels
mallorquins Malvasia Pro-
duccions. Dues gossetes, la
Blanqueta i la Mel, expli-
quen, des de la seva sensibi-
litat, coses dels amos i el seu
entorn, amb la tendresa que
inspiren els seus dubtes i re-
flexions. Es basa en mo-
ments personals de l’escrip-
tora viscuts amb les “cus-

ses”, a les quals cedeix la
paraula. Fins al 14 de juny.

El Tantarantana, seguint
amb el cicle Ella a Escena,
nodrit d’espectacles que
tenen la dona com a eix cen-
tral, estrena demà La fàbri-
ca de la felicitat, de Jordi
Faura, que el codirigeix amb
Abel Coll. L’argument, en
clau d’humor, proposa un
debatbioèticsobreelclonat-
ge i les mares de lloguer i
gira al voltant de les relaci-
ons de paternitat i materni-
tat, la reproducció, la recer-
cadelsentitconaprocésna-
tural de la vida...

Els protagonistes són un
pallasso d’hospital, una lle-
vadora amb una capacitat
infinita per dur vida al món,
un fotògraf de guerra amb
un atac de testosterona i
una científica que vol el mi-
llor per a la seva filla. Tot-
hom vol una criatura, però
hi ha diferents criteris sobre
com tenir-la. Es pot veure
fins al 21 de juny. ■


