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QuèésMozart?
MitsukoUchida+Mahler
ChamberOrchestra
Llocidata:Palau100.Palaude la
Música (11/I/2016)
JORGE DE PERSIA

Després d’aquest monogràfic de
Mozart que ens han deixat la pia
nista japonesa vienesa d’adopció, i
laMahlerChamber, calpreguntar
se què ésMozart... Lahistòria de la

músicaprojectaconceptes,modifi
cacions simbòliques, i cada realitat
imposanecessitatsd’untipusdeso.
Cal tenir en compte el que suposa
enungrupengira lesexigènciesde
la interpretació. Uchida i elsMah
ler van fer una lectura del que en
aquest cas ells considerenque és la
música de Mozart, però fins i tot
ells, si els hagués dirigit Abbado,
n’haurien fetunaaltraversió.
En aquest cas, ja des del comen

çament del Concert núm. 19 en fa

major, va ser evident que va domi
narenpiano iorquestraunaaposta
per la potència sonora, per la im
pulsivitat. El pianisme de la solista
–i aparent directora entusiasta– va
resultar en aquest cas uniforme
quant a mitjans expressius, amb
poca especulació i llibertat per ju
gar amb els diàlegs temàtics i els
matisos (un so més aviat dur), i la
intencionalitat. Va millorar en ex
pressivitat el final, perquè allà ja
apunta a gran concert de piano.
Hem de pensar que Mozart va es
criure aquests concerts perquè els
tocavaellmateixcomamitjàdevi
da, i comatal, els gestosdecompli
citat cap al públic, els diàlegs amb

elsvents(quevanfermoltbonafei
na), tot està carregatde la sevaper
sonalitat.Laversió,ambmoltapre
sència de corda alta, no va tenir
prousuportdelsbaixos.

Va seguir el Divertimento en si
bemoll menor, una petita simfonia
de cordes, responsabilitat de l’or
questra, que va deixar veure man
cances serioses en homogeneïtat i
un cert embolic entre els primers i
els segons violins, possiblement
per falta dedirecció o assaig a fons.
Sens dubte, tret dels allegro, l’an
dante inicial no va tenir res de di
vertimento ni de gràcia. Va tancar
elprogramaelConcertenremenor,
núm. 20, que ja destaca com a gran

concert per a piano. Uchida no sa
briaquèfersidisposésd’unfortepi
ano, jaque lasevaésunaapostaper
la sonoritat a bon volum, incitant
l’orquestraaseguirlaenaquestca
mí, tret de petits passatges en què
les dinàmiques mozartianes eren
irrebatibles.Peròcomabonaintèr
pret, aquest tipus d’obres més elo
qüents li vanmillor en la generació
de tensions, i va aprofitar la cadèn
ciapersubratllarelgenideMozart,
imprimint amb força musicalitat
en la Romança i elmoviment final.
Malgratquetenienduestrompetes
naturals i timbals d’època, la sono
ritatdelconjuntvasermassaincisi
vaperal colormozartià.c
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El coreògraf belga mostra al Mercat ‘Fractus V’, la seva obra més política i premonitòria dels atemptats de París

SidiLarbi, la dansa lliurepensadora
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Q uanSidi LarbiCher
kaoui va estrenar el
setembre passat la
seva última peça co
reogràfica –una de
les poques en les

quals apareix ballant– no podia
imaginar que, dos mesos més
tard, els atemptats de París redi
mensionarien la seva obra i la
convertirien en premonitòria.
Aquest Fractus V, que avui (i fins
diumenge) presenta alMercat de
les Flors –possiblement la seva
peçamés política–, és un exercici
de lliurepensament perpetrat a
través del moviment. Cinc balla
rins de diferents backgrounds fu
sionen estils fins a crearne junts
un de nou, un pasmés enllà en la
convivència entre cultures.
Influïtper les lecturesdeNoam

Chomsky, el coreògraf belgad’ar
rels marroquines –i religió mu
sulmana– es qüestiona el perquè
dels xocs entre cultures i la ma

nera de resoldre’ls; es pregunta
per lamanera com les societats es
proveeixen de sistemes polítics i
artístics per protegirse –“però
què passa amb les víctimes de
cada societat?”–, i alhora va més
enllà del concepte de llibertat
d’expressió que planteja el filòsof
dels Estats Units per abordarne
un altre que considera més
important i que agafa prestat
d’Alan Watts, el de la llibertat de
pensament.
“Sovint estem sotmesos a pen

saments preconcebuts. Per
exemple: ‘amb l’art no et guanya
ràs la vida’, o ‘a Occident es viu
millor que a Orient’”, apunta el
coreògraf en roda de premsa. “A
lameva peça plantejo la dificultat
d’observar el món tal com és ha
vent de filtrar una gran quantitat
d’informació, com la que abo
quen elsmitjans diàriament, i ha
ventdedecidirquèésreal iquèno
ho és”.
Un personatge intenta expres

sarse davant d’un micròfon, pri
mer en un estil, després en un al
tre, i en un altre, fins que troba la
seva pròpia veu. Aquest és el
plantejament d’aquest Fractus V,
el títoldelqual al∙ludeixa les soci
etats fracturades i a aquesta frac
tura natural necessària que cada

Larbi, amb totes les tradicions
quehaanat incorporant al seupa
trimoni en quinze anys de carre
ra, sempre obert a intercanvis co
reogràfics (Akram Khan, María
Pagés, Shantala Shivalingappa...).
“Tots cinchemintentat trencar

amb el que crèiem que és la cor
recció en el moviment. Hem ha
gutdedialogarmolt perpoder ar
ribar a un punt en què algun de
nosaltres decidís ‘això està bé’.
Confio que el públic no vagi iden
tificant estils diferents sinó que
vegi el tot”, afegeix el recentment
nomenat director artístic del Re
ial Ballet de Flandes.
La música comparteix aquesta

mateixa filosofia a Fractus V: hi
col∙laboren el percussionista ja
ponès Shogo Yoshii, el composi
tor coreàWoojae Park, el virtuós
intèrpret indi de sarod Soumik
Datta i el cantant congolès Kaspy
N’dia. Vuit nacionalitats i identi
tats dialogant per arribar a un tot
intens, dramàtic i fluid.c
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Sidi Larbi Cherkaoui, fotografiat ahir a Barcelona. El Graner va acollir aquest estiu alguns assajos d’aquesta peça en la que també balla

“Plantejo la dificultat
d’observar elmón tal
com és, i la necessària
fractura de cadascú
per poder créixer”

individuhade ferpercréixer i en
fortirse. “Igual com creixen les
llagostes, que tenen una pell tan
duraque l’hande trencarpercon
vertirse en allò que són”, resu
meix poèticament Sidi Larbi.
Ia l’escenarihihaelscincballa

rins, amb les seves idees precon

cebudes: el francès Dimitri Jour
de, virtuós del circ; el músic dels
Estats Units Johnny Lloyd, del
món del lindy hop; el bailaor del
País Basc francès Fabián Thomé
(extroupe de Joaquín Cortés); el
hiphoper Patric Twoface Willi
ams, d’Alemanya, i el mateix Sidi

“La violència cal veurela comun cas particular”
]“Lamevaveritatdelsatemp
tatsdeParís–diuSidiLarbi–no
lavaigaprendredelsmitjans
sinód’unamicquevaviureels
tretsadosmetres iesvapassar
duessetmanesplorant.No
deixavadepreguntarsecom
erapossible.Laqüestióésque
noestempreparatspergestio
nar laviolència,nosomprou
ràpidsadigerirla. I continua
presentenelmeutreball, em
preguntoquèsignifica,perquè

existeix,quinaés lacausa; la
naturalesahumanaésviolen
ta?Inocaldirquenotincres
posta.Peròcrecquecalveure
lacadavegadacomuncaspar
ticular:nopodempensarque
elsquesón iguals tambého
farien.Resultaquequiveuels
seuspropis somnisdestruïts
miraràdedestruirelsdels
altres,perquèéssempremés
fàcildestruirqueconstruir. I
sensevolercaureenteoriesde

laconspiració,n’hihaproude
recordarque laGranGuerrava
esclatarperunacosasimilar: jo
ho llegeixocomunaprovocació
perquèpassinaltrescoses”.
FractusV–segonaversiód’un
encàrrecdelWuppertalTanz
theaterpel40èaniversari–es
vapresentarel setembrepas
sat...“Elquevapassaralno
vembrevasermoltdolorós:
l’obratépuntsviolents;mostra
larelacióentreart i realitat”.


