
  

  

Paisatgisme musical 
amb l’‘Escocesa’ 
CRÒNICA L’Orquestra de Cambra de Munic 
sedueix el Palau amb l’obra de Mendelssohn

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

Dues parts ben diferenciades en la 
proposta de dilluns al Palau. La pri-
mera, i més potent, la dedicada a 
Mendelssohn amb la prestigiosa Or-
questra de Cambra de Munic com a 
única protagonista, i una segona, no 
menys interessant, amb la participa-
ció del pianista rus Aleksei Volodin, 
en la seva novena aparició en la tem-
porada d’Ibercamera. Un programa 
de notable interès molt ben acollit 
pel públic que pràcticament omplia 
el recinte modernista.
 Olor de mar i variacions rítmiques 
que expressen musicalment a través 
de la corda l’incessant moviment de 
les onades; l’obertura Les Hèbrides del 
compositor d’Hamburg va transme-
tre la vibració marina d’un entorn 
que ell va visitar. La impressió rebu-
da es va plasmar en aquesta partitura 
que la formació de Munic va esbossar 
amb línies clares i un so compacte. 
Un avanç de la que seria la seva mag-
nífica versió de la Simfonia número 3, 
Escocesa que va tancar la vetllada.

 Va ser el millor de la nit. El festival 
de contrastos per expressar les sen-
sacions rebudes en el viatge de Men-
delssohn a Escòcia va arribar a la sa-
la carregat de melancolia, misteri i 
moments àlgids com el Vivace ma non 
troppo, o de gran lirisme com el del 
sublim Adagio. Paisatgisme musical 
de primera, ideal per il·lustrar des 
de pintures de Turner fins a films do-
cumentals, i que va permetre el lluï-
ment de solistes dins d’un gran con-
junt orquestral, dirigit amb energia 
pel seu titular, Alexander Liebrich. 
La vibrant propina amb l’obertura de 
L’italiana in Algeri de Rossini va desfer-
mar l’entusiasme d’un públic defini-
tivament entregat.
 Volodin, no sempre ben coordinat 
amb la formació, va exposar el seu ca-
bal de recursos tècnics al Concert per a 
piano número 2 de Beethoven. Les vis-
ceralitat del pianista, de vertiginosa 
projecció en l’instrument, el porta a 
vegades a un distanciament entre la 
mecànica interpretativa i l’expressió 
subtil. Una mica d’això hi va haver en 
la seva actuació. H 

  

  

Pera, un avar en forma
CRÒNICA L’actor es guanya la platea del Goya en un elegant muntatge

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

E
xplica Joan Pera que traslla-
dar el «juganer» que li sobre-
vé quan s’enfila a un escena-
ri a un gran clàssic va ser el 

repte més gran a l’hora d’enfrontar-se 
a Harpagon, el mesquí avar de Moliè-
re que dóna títol a l’obra estrenada al 
Goya. Certament, a mesura que avan-
ça la funció, apareixen alguns dels in-
confusibles tics del juganer, rebuts 
per la platea amb complicitat i devo-
ció. El resultat és un despòtic perso-
natge que Pera envernissa amb una 
pàtina de tendresa i comicitat que 
acaba disparant més empatia que odi. 
Es guanya el personal, com sempre, 
en un espectacle dissenyat per atra-
par tots els públics. Cau simpàtic el 
paio, malgrat atresorar, amplificades 
fins al ridícul, les tares humanes que 
el genial dramaturg francès denun-
cia en la seva sàtira. Tares, usos i abu-
sos d’una època que, 350 anys des-
prés, continuen. El poder i la cobdícia 
dels diners, a l’enèsima potència.
 Pera –67 anys i una carrera sen-
se descans– està en plena forma. Són 
més de dues hores d’anades i vingu-
des amb la seva avarícia i amb les se-
ves penes, més de soledat que d’amor.  
Pot permetre’s fins i tot llançar-se a 
terra desesperat rere el seu tresor (un 

cofre amb diners) com Smeagol-Go-
llum rere l’anhelat anell Únic. Agili-
tat a banda, se sent còmode sota la in-
dumentària de l’avar i es nota. Josep 
Maria Mestres, director de L’avar, ha 
sigut l’encarregat de posar-li fre amb 
bon ofici a ell (i a les seves improvisa-
cions) i a una altra còmica estupen-
da, Alba Florejachs, molt encertada 
en el seu paper de la sibil·lina alcavo-
ta Frosina.

 El notable elenc inclou, entre al-
tres, Ricard Farré (Valeri) i Júlia Barce-
ló (Elisa, filla d’Harpagon), els enamo-
rats que inicien la funció amb els seus 
jocs afectius. Valeri es disfressa d’adu-
lador servent. Necessita cobrir de llo-
ances el pare de la seva estimada per 
aconseguir el seu afecte, però el vell té 
altres problemes. Pretén, en compe-
tència amb el seu fill Cleant (Manu Fu-
llola), casar-se amb la jove Marianna 
(una Elena Tarrats de veu en extrem 
fràgil). Podria ser la seva filla, o la seva 
néta, i aquí etziba Molière una altra 
de les seves bufetades a una societat 

sense ètica ni valors. Harpagon ja té 
dibuixat el destí dels seus fills, el més 
convenient per a la seva butxaca, que 
els sentiments no cotitzen. Elisa i Cle-
ant són esclaus del seu egoisme. 
 Mestres ha vestit l’obra amb una 
refinada posada en escena en la qual 
destaca l’exquisit vestuari de María 
Araujo, a joc amb el decorat. Sergi 
Belbel, com a traductor, firma la ver-
sió (amb modificacions) que ja va fer i 
va dirigir al Grec fa dues dècades, l’úl-
tima vegada que es va veure la peça 
per aquí (a Madrid Juan Luis Galiardo 
la va protagonitzar el 2010).
 S’ha de celebrar el retorn del savi 
Molière a la cartellera barcelonina, 
i per partida doble. La setmana que 
ve arribaran les libidinoses aventu-
res del Don Joan (Julio Manrique) de la 
companyia La Brutal al TNC. H

Còmode i molt àgil, es 
llueix sota la indumentària 
del cobdiciós i patètic 
Harpagon de Molière  

33 Joan Pera i Ricard Farré (a terra), a ‘L’avar’.
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