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Lúcida lectura  
del Lorca més 
revolucionari

TEATRE

L’Auditori celebra el Nadal 
amb les melodies de Broadway 

ve, d’El príncep d’Egipte. És un viat-
ge per un Broadway amb bones do-
sis de Disney i, esclar, amb un caràc-
ter eminentment nadalenc, perquè 
l’OBC abordarà també White 
Christmas d’Irving Berlin. Segons 
Casado, “és un repertori escollit 
pensant en l’ambient nadalenc”.  

El director i l’orquestra han tre-
ballat arranjaments específics per 
a l’ocasió, i tindran la col·laboració 
de cantants avesats al gènere: Nina, 
Julia Möller, Ignasi Vidal i Geróni-
mo Rauch. En aquest banquet sim-
fònic també hi participaran el Cor 
de Cambra de Granollers, i el Cor 
Jove i Infantil Amics de la Unió. Tot 
plegat, més de 135 veus. 

No és la primera vegada que 
l’OBC s’endinsa en el teatre musi-
cal. A principis del 2015 va inter-
pretar un generós repertori de clàs-
sics de Broadway que va exhaurir 
totes les localitats. 4.000 persones 
van respondre a la crida d’uns con-
certs dirigits per Robert Purvis i 
amb cantants dels teatres del West 
End londinenc. L’Auditori, no cal 
dir-ho, espera repetir l’èxit. 

Obert a la ciutadania 
La programació nadalenca de L’Au-
ditori s’adiu amb un dels propòsits 
de la institució: tenir una relació 
més fluida amb al ciutadania. És el 
model social que la comissionada 
de Cultura de l’Ajuntament, Berta 
Sureda, va posar com a exemple. 
L’increment del públic familiar a 
partir del 2014 avala el bon funci-
onament d’activitats que prenen 

una rellevància especial per Na-
dal. Una de les iniciatives de més 
èxit del Servei Educatiu de L’Au-
ditori és Vine a cantar, que in-
clou un taller assaig i la partici-
pació en el concert posterior. El 
dia 27 toca cantar cançons dels 
Beatles acompanyats dels Trau, 
el grup de Sant Boi de Llobregat 
que acaba de publicar el disc Déu 
vos guard. Òbviament, no inter-
pretaran peces seves sinó dels 
quatre de Liverpool. Les activi-
tats familiars seguiran amb el 
clàssic Ma, Me, Mi... Mozart (els 
dies 27 i 28), la proposta escèni-
ca del Clown Leandre i els Barce-
lona Clarinet Players (27, 28 i 
29), el Vine a cantar gòspel (28) 
i l’espectacle còmic i musical 
d’Aleksei Igudesman i Hyung-ki 
Joo (el 2 i el 3 de gener). A més, 
tothom que participi en alguna 
de les activitats podrà visitar el 
Museu de la Música. 

El Nadal a L’Auditori s’allar-
garà fins als dies 9 i 10 de gener. 
Aquell cap de setmana l’OBC in-
terpretarà la banda sonora de 
Gladiator acompanyant les 
imatges de la pel·lícula de Ridley 
Scott. El repte de l’orquestra és 
capturar l’èpica de la partitura 
de Hans Zimmer. Clara Sana-
bras, que al gener va cantar amb 
l’OBC en el programa dedicat a 
El senyor dels anells, serà l’en-
carregada de posar veu a Now we 
are free, la cançó que a la banda 
sonora original cantava Lisa 
Gerrard.e

La programació nadalenca es tancarà amb ‘Gladiator Live’

L’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) començarà el Nadal interpretant un 
programa ple de clàssics del teatre musical i del cinema. MAYZIRCUS / L’AUDITORI

MÚSICA

A poc a poc L’Auditori va consoli-
dant noves tradicions musicals a 
Barcelona, com ara la programació 
nadalenca que combina activitats 
familiars amb concerts simfònics. 
El punt àlgid d’aquest any és La mà-
gia de Broadway per Nadal, una no-
va incursió de l’Orquestra Simfòni-
ca de Barcelona i Nacional de Cata-
lunya (OBC) en el repertori del te-
atre i el cinema musical. Seran dos 
concerts, aquest dissabte a les 19 ho-
res i diumenge a les 11 del matí, diri-
gits per Alfonso Casado, que al se-
tembre es va incorporar com a di-
rector musical a la producció d’El 
fantasma de l’òpera del Her Ma-
jesty’s Theatre de Londres.  

El múscul simfònic de l’OBC es 
posarà al servei de l’experiència de 
Casado, que tot i la seva joventut 
–va néixer a Alcalá de Guadaíra 
l’any 1984– té una llarga trajectòria 
lligada al món del teatre musical en 
produccions com ara Mamma mia! 
i Els miserables, entre d’altres. El re-
pertori dels concerts de L’Auditori 
inclou peces de Somriures i llàgri-
mes, West side story, Annie, La ven-
tafosc, Carousel i La bella i la bèstia. 
És a dir, composicions que porten la 
signatura de Richard Rodgers, Le-
onard Bernstein, Charles Strouse i 
Alan Menken. També hi ha cançons 
emblemàtiques de bandes sonores, 
com la popularíssima Let it go, de la 
pel·lícula Frozen, o When you belie-
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El público no sembla una obra de teatre. 
Però ho pot ser. En qualsevol cas és un 
text prou difícil perquè només n’anotem 
fins ara una posada en escena, memora-
ble per altra banda, de Lluís Pasqual al 

María Guerrero de Madrid (1986). El público és el re-
sultat d’una mena d’introspecció de Federico Gar-
cía Lorca fruit del seu alliberament sexual i d’un im-
puls revolucionari sobre el teatre en un moment de 
gran excitació vital. L’homosexualitat i un teatre que 
trenqués les amarres amb l’escena burgesa són els 
dos eixos sobre els quals Lorca edifica un poema dra-
màtic d’imatges simbòliques farcides de brillants po-
emes textuals que al cap i a la fi parla de l’amor. Exi-
geix, doncs, que el director dugui a terme un treball 
semblant al dels hermeneutes amb els textos sagrats. 
En aquest cas, és més creador que mai, obligat a do-
nar cos i carn a les profundes i doloroses angoixes, 
a les contradiccions i els desitjos inexpressables, per 
oferir a l’espectador una partitura que copsi els sen-
tits més enllà de la raó, més enllà d’allò que es des-
xifra amb l’intel·lecte. 

Àlex Rigola ho ha entès així i, endinsat en el text 
lorquià, fa de traductor i dissenya uns quadres es-
cènics de gran plasticitat i, en alguns moments, d’una 
enorme força dramàtica, tots sostinguts per un deli-
cat fil emocional que manté la cohesió del conjunt 
mentre interpel·la els sentits de l’espectador. Aquest 
El público no és només un espectacle estètic, sinó que 
fa aflorar el conflicte permanent sobre la veritat i la 
ficció, sobre l’autenticitat i la màscara. Probable-
ment no podia ser representat quan Lorca el va es-
criure perquè avançava el que ara es fa en el teatre 
contemporani europeu, des de Jan Fabre a Thomas 
Ostemeier, passant per Romeo Castellucci. Un te-
atre de fusió envaït per la pulsió de les arts plàstiques 
que entén l’escena com el llenç i escriu un relat únic 
cada cop. 

El més difícil d’El público és aconseguir que els in-
tèrprets, al cap i a la fi titelles en mans, o al cap, del di-
rector, penetrin en els personatges sense cap altra 
corda on agafar-se que l’emocional i el dir ple d’au-
tenticitat del que ve de les profunditats. Rigola ha 
convençut el seu repartiment (excel·lent), en què 
brilla Pep Tosar com a alter ego de la revolta de l’au-
tor. Un repartiment que no seria res sense l’espai es-
cènic de Max Glaenzel, la il·luminació de Carlos Mar-
querie i un espai sonor (Nao Albet) que embolica l’es-
cena sense ànsies de protagonisme. Una lectura lú-
cida i molt recomanable, doncs.e
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