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TEATREb
‘EL PIANISTA’, de la
novel.la a l’escenari
en un salt desigual

INTÈRPRETS Juan Diego
TEATRE Mercat de les Flors
ESTRENA 22 de juliol

Un èxit enfosquit per les
esbroncades a Núria Espert
per alterar la tradició

DANSAb
‘JOKS’, una mirada
crítica a la societat
moderna

AUTOR Toméo Vergès
ESPAI Teatre Ovidi Monitor
DATA 20 de juliol

Vergès posa en escena una
obra molt teatral inspirada en
els textos de Don DeLillo

Crítiques 33

En anteriors creacions Toméo
Vergès ja va mostrar interès pel
teatre a pesar de registrar-se com
una companyia de dansa, però a
Joks la balança es decanta en un
90% cap a l’expressió teatral.
Vergès realitza una mirada críti-
ca a la societat moderna, a la co-
moditat que envolta una família
de classe mitjana alta i uns falsos
estats de felicitat que oculten una
angoixa existencial a través d’un
espectacle molt teatral, amb
abundància de diàleg verbal.
Vergès s’inspira en l’obra de l’es-
criptor Don DeLillo, especialista a
delatar les aparences d’una socie-
tat malalta.

L’autor situa l’acció al saló
d’una casa amb jardí que té una
estètica dels 70. Tant els mobles
com els personatges que cobrei-
xen l’acció, dues parelles i el fill
adolescent d’una d’elles, són
l’exemple d’un món dominat pel
concepte fashion.

Aquests personatges tenen poc
a dir-se i aquesta incomunicació
que s’esforcen a dissimular amb
absurds jocs també es produeix
amb el públic, ja que a mesura
que avança l’obra s’observa que
Vergès no ha sabut transmetre
l’angoixa i les pors que senten els
protagonistes. Tot queda reduït a
una estètica banal en què les si-
tuacions i els estats anímics no
aconsegueixen obtenir densitat
ni textura.

Escenes que tenen un bon inici
es dilueixen sense arribar a cons-
truir un mapa d’emocions. Per
això Joks queda reduïda a una
peça que troba el seu puntal en
una escenografia molt plàstica i
atractiva, obra del mateix Vergès
amb la col.laboració d’Olivier
Mendili i Jean Opfermann.<
MONTSE G. OTZET

33 D’esquerra a dreta, Xavier Albertí, Jordi Masó i Juan Diego, en els
assajos de l’obra.

EL PERIÓDICO

ÒPERAb
‘TURANDOT’, un
retorn sonat però
amb bitxo

DIRECTOR MUSICAL Giuliano Carella
DIRECCIÓ ESCÈNICA Núria Espert
LLOC Liceu DATA 21 de juliol

Les reflexions de Vázquez
Montalbán milloraran en
espais més reduïts

33 Luana DeVol.

L’experiment està servit: portar al
teatre la novel.la El pianista, de
Manuel Vázquez Montalbán, es-
crita els anys 80. En el muntatge
hi col.laboren el director Xavier
Albertí, la dramaturga Lluïsa Cu-
nillé, el pianista Jordi Masó i l’ac-
tor Juan Diego. Aquests dos úl-
tims estan en escena, en què hi
ha un piano, una butaca i una
tauleta, durant 80 minuts.

Els resultats són desiguals: a
l’indubtable interès de l’operació,
la qualitat del muntatge, s’hi opo-
sa un mal mesurat equilibri entre
la música i el text, que perjudica
el segon.

Vázquez Montalbán planteja a
El pianista el conflicte entre el
compromís individual de l’artista
i la seva obra, reflexiona sobre la
fidelitat a les pròpies idees en

temps difícils. Aquí parla de
compositors i músics en els
anys de la guerra civil i se cen-
tra en dos creadors amb tra-
jectòries oposades: Albert Ro-
sell, amb una carrera professio-
nal que queda trencada per la
guerra civil, i Luis Doria, que
sempre va saber estar al costat
dels vencedors i dels que més li
interessaven per triomfar.

El muntatge utilitza músi-
ques per a piano de Ricard La-
mote de Grignon, Frederic
Mompou, Manuel Blancafort,
Robert Gherard i Josep M.
Ruera, cinc compositors amb
carreres marcades per la guerra
que va esclatar el 1936.

El pianista, que anirà a Perala-
da en un espai molt més ade-
quat, va tenir en la seva estrena
dos problemes concrets. Un, el
mateix espai del Mercat de les
Flors, exageradament gran i
fred per a una funció intimista
com aquesta; i l’altre, l’al.ludit
desequilibri entre la música
(bon treball de Masó) i el text,
que no es fonen en cap moment
sinó que s’alternen. Juan Diego
és l’actor que s’espera: veu clara,
gest adequat, entonació encerta-
da segons el personatge que in-

terpreta (narrador, Doria i Rosell),
capacitat de portar emoció a l’es-
pectador... Però els textos selec-
cionats per Cunillé es queden
curts a l’hora de traçar la història
de Vázquez Montalbán i, a més,
quan el públic està agafat per
aquests passatges l’actor calla, el
pianista aborda una nova peça i
la tensió dramàtica baixa.

Hi ha un contingut èpic a El
pianista que l’excel.lent actuació
de l’actor amb prou feines va
poder recrear. L’obra millorarà
en espais més reduïts.<
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

La temporada del Liceu se sol co-
ronar amb una producció estre-
nada amb anterioritat, i fora d’a-
bonament, que nodreix una ofer-
ta cultural que Barcelona necessi-
ta en la seva actual empenta
turística. Un teatre ple de gom a
gom va rebre la flamant Turandot
inaugural després de l’incendi
del teatre, defensada per un subs-
tanciós repartiment. Tant la cine-
matogràfica escenografia d’Ezio
Frigerio com el riquíssim –i
incòmode– vestuari de Franca
Squarciapino van sumar forces
per descriure la gèlida ambienta-

ció requerida per a l’obra pòstu-
ma i inacabada de Puccini en
aquest atractiu muntatge.

En la força teatral dels tres
enigmes va regnar la nord-ameri-
cana Luana DeVol en el seu de-
but com a Turandot. Amb una veu
amb poca projecció però amb
llum pròpia, sobretot en l’agut,
va aconseguir una convincent in-
terpretació de la princesa de gel.
Amb mitjans retronants, Franco
Farina va encarnar un Calaf pas-
sional –a vegades estrident–,
mentre que la matisadíssima Liù
de Barbara Frittoli va resultar el
millor de la nit, i va captivar el
públic amb la seva cuidada línia
vocal i facilitat per al cant apia-
nat, malgrat algun contratemps.

Stefano Palatchi és un ade-
quadíssim Timur per color vocal i
credibilitat. El Mandarí de Philip
Cutlip, juntament amb els omni-
presents Ping, Pang i Pong –en les
veus de Lluís Sintes, Francisco
Vas i David Alegret–, va destacar
pel bon fer, com l’incombustible

i sempre valor segur Josep Ruiz
com a Altoum. Giuliano Carella
va saber aixecar la Simfònica
del Liceu, i es va sentir compac-
ta i abundant amb una mica
d’indefinició en certs passatges
de la corda, molt més matisable.
El cor de la casa, reforçat pel
Cor Vivaldi i Polifònica de Puig-
reig, va brillar actuant amb
fluïdesa. Els afectuosos aplaudi-
ments del final es van entelar
amb sonores esbroncades que
part del públic va adreçar a la
rutilant Núria Espert per la seva
proposta de direcció d’escena,
que va alterar la tradició i va
obligar la princesa xinesa a
suïcidar-se, una solució que es
recolza en la crueltat d’un per-
sonatge que troba en la mort la
solució als seus problemes.<
MANEL CEREIJO

Més informació a la Cartellera de Cine i l’Avui Sortim, pàgines 69 a 75.

33 MÚSICA

Pocs cantants de l’edat d’aquests
veterans tenen tanta perseverança.
Durant més de 60 anys, els Blind Boys
of Alabama (foto) li han cantat a Déu,
en el seu molt tradicional estil musical.
Des de la seva formació, el quartet
d’invidents ha mantingut vius l’esperit i
l’energia de la música gospel més
pura. Al Festival de Peralada
presentaran el seu disc ‘Abom bomb’,
amb pinzellades de soul i rock.
Auditori Jardins del Castell de
Peralada. 22 hores. 22 i 45 euros

L’ESSÈNCIA DEL GOSPEL,
AL FESTIVAL DE PERALADA

33 MÚSICA
MANEL VALDIVIESO
El músic dirigeix la Jove Orquestra
Nacional de Catalunya. Toquen obres
de Stravinsky, Knussen i Messiaen.
Auditori (Lepant, 150).
21.00 hores. 10 euros.

33 TOROS
CORRIDA
Els toreros Antonio Barrera, Matías
Tejela i Miguel Ángel Perera toregen
sis toros de Carlos Charro.
Monumental (Gran Via, 749). 19.00
hores. De 18 a 95 euros.

33 CINE
‘DÍAS DE VINO Y ROSAS’
Punyent drama sobre l’alcoholisme i
l’erosió que provoca en una parella, del
gran Blake Edwards. Amb Jack
Lemmon (foto) i Lee Remick.
Consultin la Cartellera de Cine.

33 TEATRE
‘LA CONTROVERSIA
DE VALLADOLID’
L’obra que dirigeix Carles Alfaro recrea
un debat històric sobre els indis.
Teatre Lliure (plaça de Santa
Madrona, 3). 19.00 hores. 22 euros.

Les cites d’avui 33 Encara pot veure 33


