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27 i 28  

de febrer 
‘L’amor fora de 

mapa’ es ven 
per només 

12 €

fragments de Ricard II, Enric IV 
(primera i segona part) i Enric V, i 
conserva, fins i tot, una sorprenent 
i eixelebrada aportació de la pro-
ducció de Rafel Oliver a Palma del 
2006. Tenir un Falstaff com Déu 
mana és, com passa amb Hamlet o 
Ricard III, una exigència impres-
cindible per a una aventura com 
aquesta. Però no és l’única. Cal un 
repartiment que posi en valor uns 
coprotagonistes i secundaris que en 
el teatre de Shakespeare tenen per-
sonalitat pròpia i no tan sols arque-
típica. La qualitat de Francesc Ore-
lla es fa evident en totes i cadascu-

na de les escenes on és present, 
tot i que aquesta no és una obra 
de grans monòlegs sinó de dià-
legs. Amb ell podem viatjar per la 
música del text i aplaudir l’en-
giny del joc de la paraula. Però la 
distància entre ell i la resta de 
l’entregada companyia és consi-
derable. La funció és, doncs, irre-
gular en tots els sentits, amb una 
direcció que resol amb fortuna 
bona part de les escenes, però no 
un conjunt que es mostra atro-
pellat, sobretot en el primer ac-
te, i desgavellat i sense la inten-
sitat requerida en el segon.e 

‘Falstaff’ TEATRE AKADÈMIA 19 DE FEBRER 

Falstaff era per a Orson 
Welles la millor creació 
de Shakespeare. Una opi-
nió que es va concretar 
amb un dels seus projec-

tes teatrals més ambiciosos i alho-
ra menys reeixits que, finalment, 
donaria a llum el cèlebre film Cam-
panades a mitjanit. L’obra teatral es 
va estrenar primer als Estats Units 
i després a Dublín amb Welles com 
a Falstaff i en una producció que, 
malgrat la bona crítica, va passar 
sense pena ni glòria (només se’n van 
fer cinc funcions). 

La gran virtut del vividor Falstaff 
és assumir i exhibir de forma des-
inhibida les contradiccions de l’és-
ser humà que vol viure alegrement i 
defensar el seu estil de vida amb un 
talent murri que evoca una filosofia 
vital tan atractiva com egoista. Un 
personatge certament gran –no no-
més pel volum del seu abdomen–, 
divertit i que diverteix i que, lògica-
ment, ha interessat a un gran actor 
com Francesc Orella, que encapça-
la la producció estrenada al teatre 
Akadèmia sota la direcció de Kon-
rad Zschiedrich. 

Campanades a mitjanit ha sigut 
sens dubte la brúixola, si més no, de 
la proposta de Zschiedrich que, 
com l’original, reuneix i entrelliga 
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Kazushi Ono L’AUDITORI, 19 DE FEBRER 

Al cor de la Simfonia núm. 
4 de Brahms el composi-
tor alemany hi introdu-
eix un himne commove-
dor, interpretat dos cops 

de forma variada per tota la corda, 
un passatge elegíac que introdueix 
una salvífica lluminositat en una 
partitura fins llavors agitada i om-
brívola. Va ser aquest el moment en 
què la lectura que van oferir Kazus-
hi Ono i l’OBC es va enlairar després 
d’una arrencada titubejant, sobre-
tot en un primer temps alacaigut i 
amb un so orquestral poc nítid. El 
director japonès dirigia el seu segon 
programa de temporada com a titu-
lar cinc mesos després del primer 
(ja es va anunciar en el moment de 
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Maria Vives i Borja Penalba posen 
música a L’amor fora de mapa.ARA

La poesia musicada 
de Roc Casagran,  
el cap de setmana 
que ve amb l’ARA

MÚSICA

Quan l’escriptor i poeta sabadellenc 
Roc Casagran escrivia la seva no-
vel·la L’amor fora de mapa (Sembra 
Llibres), somiava d’incloure-hi po-
emes i cançons. Ell mateix es va en-
carregar de posar dos poemes en ca-
da capítol del llibre, però de la mú-
sica se’n van encarregar Maria Vives 
i Borja Penalba. Els dos músics han 
convertit els versos de Casagran en 
cançons que han recopilat en un àl-
bum que porta el nom de la novel·la, 
L’amor fora de mapa, i que es vendrà 
amb l’ARA el cap de setmana del 27 
i 28 d’octubre per 12 euros. 

Per musicar els 14 poemes que 
Casagran va incloure en el llibre, Vi-
ves i Penalba s’han obert a una gran 
varietat de textures: cançó folk, bo-
lero, melodies pop... Un viatge lite-
rari, musical i emocional en el qual 
han treballat estretament amb l’au-
tor dels poemes, amplificant l’uni-
vers artístic de la novel·la. 

Pròleg de David Fernàndez 
L’amor fora de mapa és el primer 
treball conjunt de Maria Vives i 
Borja Penalba. Ella ha col·laborat 
amb Andreu Valor i Tomàs de los 
Santos i ell ha tocat amb Lluís 
Llach, Lluís Ventura o Maria del 
Mar Bonet. En el videoclip del te-
ma L’amor fora de mapa apareix 
com un dels figurants el periodis-
ta i exparlamentari de la CUP Da-
vid Fernàndez, que també escriu el 
pròleg que obre el disc de Vives i 
Penalba.e
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Kazushi Ono i l’OBC 
comencen el projecte Brahms

fitxar-lo que la seva presència seria 
més reduïda en aquest curs inaugu-
ral) i encetava el projecte d’inter-
pretar i gravar en directe totes les 
simfonies de Brahms. Una bona tria 
per aprofundir la relació entre di-
rector i orquestra perquè aquest re-
pertori troncal no admet les impu-
reses tècniques que, en altres com-
positors, poden quedar dissimula-
des sota la ferramalla expressiva. 

L’escalf sonor i l’equilibri de 
la corda de l’OBC en el passat-
ge esmentat va ser un dels ele-
ments més remarcables d’una 
lectura que va anar de menys a 
més. La brillant expansivitat del 
tercer temps va tenir el seu ade-
quat contrapunt en la lògica impla-
cable de la passacaglia del final. Ono 
i una concentrada orquestra van 
anar desgranant de forma precisa 
cada variació fins a l’oasi del solo de 
flauta (remarcable Christian Farro-
ni) i la solemnitat dels trombons 
abans que el discurs es precipités en 
una coda ben menada. 

Ono i l’OBC van jugar un paper 
més discret, per moments mas-
sa i tot, en el Concert per a piano 
de Schumann, que comptava 
amb Jorge Luis Prats com a solis-
ta en el seu debut amb el conjunt. 
Amb un so d’una opulència nota-
ble i gran amplitud dinàmica, el 
pianista cubà va banyar la peça 
amb un marcat sentimentalisme 
que en ocasions duia al límit les 
costures de l’obra. La desimbol-
tura comunicativa de Brahms va 
trobar una via més propícia en les 
tres propines, sobretot en una 

torrencial Siempre en mi 
 corazón i la vistosa Mazurka 

en glissando d’Ernesto 
 Lecuona. Si ajuntar sota el 
mateix programa Schu-
mann i Brahms és d’una 
 lògica indiscutible, incloure 

la suite del ballet Manfred de 
Montsalvatge és d’una origi-

nalitat ben lloable, no debades el 
compositor gironí es va inspirar 
en el mateix poema de Byron que 
Schumann. La pàtina postro-
màntica predomina en una obra 
composta el 1945 que no sona 
com el Montsalvatge més habitu-
al i que orquestra i director van 
resoldre amb solvència.e

El director 
d’orquestra 
japonès 
Kazushi Ono. 
PERE TORDERA 
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Sort en tenim d’en Falstaff

Francesc Orella protagonitza el muntatge Falstaff. TEATRE AKADÈMIA

Francesc Orella brilla en un ‘remix’ shakespearià inspirat en Orson Welles

ARTS ESCÈNIQUES

Irregular  
El conjunt 
de l’obra és 
atropellat, 
sobretot en 
el primer acte


