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en realitat atreuen un públic mul
titudinari –famílies, joves, nens– a
qui poc importa si canten Mozart,
Strauss i Schumann.Unaaltra cosa
és lavisitadel llegendariSirNeville
Marriner,quedirigiràal’Orquestra
de Cadaqués (19/X) en la Simfonia
núm. 2 de Beethoven i tindrà com
a solista el guanyador d’un Gram
my Augustin Hadelich en el Con-
certperaviolí enmimenordeMen
delssohn.
Les sinergies d’Ibermúsica i Tri

tó converteixen l’Orquestra de Ca
daqués en la columna vertebral
d’aquest cicle, “i és de justícia que
sigui així”, apunta Aijón. Aquesta
orquestra internacional fa moltes
giresperòtrobaafaltarunaparador
aBarcelona.Ibé,elPalaucol∙labora
en els tres concerts que faran: en el
segon (10/II/2017) agafarà la batu
ta el seu membre fundador Jaime
Martín, amb la Simfonia núm. 7 de
Beethoven i el Concert per a violí
núm. 1 de Bruch. De solista, Daniel
Hope, deixeble i col∙laborador de
YehudiMenuhin.El tercerconcert
de la de Cadaqués tancarà el cicle
(18/V/2017) i serà unmà amà amb
la Simfònica de Castella i Lleó. To
caran la 5a de Beethoven i la 5a de
Mahler, amb l’italià Gianandrea

Noseda al podi, de qui Rattle lloa
“l’inhabitual maridatge entre liris
me idrama”.
A part de la de Cadaqués, aniran

al cicle la Jove Orquestra Gustav
Mahler(26/III/2017),ambelbrità
nic Daniel Harding a la batuta i el
baríton Christian Gerhaher de so
lista, que interpretaran la 2a de
SchumanniLesnuitsd’étédeBerli
oz. I tambéhi tindràcabuda laSim
fònica del Liceu i Josep Pons, que
faran la cantata de Carl Orff (27/
IV/2017).
I pel que fa a Daniel Barenboim,

tornarà encantat al Palau, ja que hi
ha bones relacions amb Ibermúsi
ca, però ni tan sols ha decidit quin
repertori tocarà.
Si Alfonso Aijón no ha instaurat

fins ara un cicle propi a Barcelona
ha estat, indica, “per respecte als
meuscol∙legues”,alsprogramadors
de la ciutat. “En els 47 anys d’Iber
música sempre he estat vinculat a
Barcelona”, assegura. “Sivaig serel
primer a portar el Mariinski a
aquesta ciutat, quan encara era el
Kírov i hi ballava un jove Baríx
nikov! El canvi ara –conclou– es
deu al fet que Barcelona és molt
atractiva per a tots els artistes. Els
portava per diverses ciutats espa
nyoles i emdeien: i Barcelona què?
Noelspodiadefraudar”.!

#tuitsdecultura
@AlvaroColomer
Alvaro Colomer Escriptor

Si uno limpia y da esplendor al
lenguaje, y la otra limpia suelos y
vende pescado, queme traigan un
bacalao. #alucino

@bruno_oro
Bruno Oro Actor

¿Qué le pasa, De Azúa? Le pesa
el apellido, el premio o la rabia?

@AdaColau
Ada Colau Alcaldessa de Barcelona

En las futuras definiciones de
machismo y clasismo de la RAE,
el señor Azúa podrá citarse a sí
mismo ¡Qué honor!

@LaVozDeLarra
Carlos MayoralPeriodista

No sé por qué os extrañáis con el
comentario de Félix de Azúa. Está
igual de anticuado que la Academia
a la que pertenece.
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Màrius Serra

L’altre
Tarantino

F ins al 17 d’abril Tarantino és a la carte
llera teatral de Barcelona. Però no pas
en Quentin, sinó l’Antonio. Antonio
Tarantino,autordeVespresde labeata

verge.Noésunaobraperanarapassar l’estona.
És una obra dura, de violència somorta, sense
cap relació amb la sang del seu homònim cine
matogràfic però amb més fetge, d’una duresa
mésduradoraque les feridesdebala, d’unadu
resamoral de les que deixen durícies.Vespres,
dirigida per Jordi Prat i Coll, ja s’havia pogut
veurea laSalaBeckett i araarribaal teatreAka
dèmia per estars’hi tres setmanes. Aquest Ta
rantino septuagenari, italià de Bolzano, es va
dedicar a la pintura fins que va fer cinquanta
anys ien lesduesúltimesdècadeshadesfermat
unaveuteatralquerastreja labaixúrria,unmot
endesúsque resultadel tot escaientperdefinir
lagentquecomponlescapesbaixesde lasocie
tat. Aquí topem amb un pare que xerra pels
descosits mentre espera i espera, desesperat,
en una inhòspita sala d’hospital el resultat de
l’autòpsia que han de practicar al seu fill suïci
da. Aquest home, interpretat d’unamanera su
perba per Oriol Genís, reviu a través de la pa
raula ventríloqua un panorama familiar deso
lador, de manual: pare delinqüent de baixa
estofa, mare aficionada al vi blanc deMarsala,
filla de reputacióputaneraque s’embolica amb
un verdulaire doblement casat i fill quemarxa
de casa després de transvestirse i prostituir
se. Tot un quadre. El pare d’exfamília vehicula
a travésde la sevaparladesfermadaels conflic
tes que han dinamitat la convivència. La seva
vèrbola irreductiblenoes limita a la descripció
alteradadelpassat, sinóque travessaelpresent
i es projecta almés enllà. Estudia la ruta excur
sionista d’alguns exploradors dels boscos del
suïcidi, com si volgués que el seu fill fos el nar
radordeKafkaalaplatjadeMurakami,ques’hi
endinsa sense arribar a ultrapassar el punt de
no retorn. Pretén entendre lamort i exercir de
guia expertdel fill pròfug, representatperGui
llemGefaell des de la contenció i la nuesa.

Laplasticitatdel fill transvestit que s’alçadel
dipòsit i camina amb uns talons de pam és el
complement ideal a la torrentada verbal que
brolla de la boca d’un home assegut. Perquè a
Vespres de la beata verge el verb no es fa carn,
sinóqueés lacarn laquees faverbd’unamane
raimpactant.Enunstempsdedesverbalització
generalitzada, l’altre Tarantino entoma el risc
de jugars’ho tot a la paraula punyent, desmar
xada i indeturable, una vèrbola traslladada al
català amb encert, que en italià imagino acolo
ridacomlaprosadeCarloEmilioGadda.Elpú
blicentomaelxàfecsenseparaiguais’amarade
les imprecacions d’un saltamarges digne dels
ballsdepatacada,capaçd’oposarMonteverdia
la reivindicació descarnadadeBoyGeorgeque
li fa el seu fill putot. El seu fill perdut. El seu fill
mort. No aneu a veureVespres si només us vo
leu distreure una estona. No hi aneu a descon
nectar.Quansortiuvoldreurespirar,mastegar,
besar, fumar, beure,menjar, cardar.

A ‘Vespres de la beata verge’
el verbnoes fa carn, sinóque
és la carn la quees fa verb
d’unamanera impactant
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Ibermúsicaesdecideix
aprogramaralacapital
catalana:gransèxits
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LA FORMACIÓ DEL PAÍS

L’Orquestrade
Cadaquésés lacolumna
vertebral:assumeixtres
delsconcertsdelcicle
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nboimtornaràalPalauperoferirunrecitaldepiano,ambprogramaperdeterminar


