
(COLOR) - Pub: PERIODICO ND CATALAN  Doc: 07295M  Red: 60%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 25/10/2007 - Hora: 00:08

espectaclesicult
DIJOUS

25 D’OCTUBRE DEL 200772 el Periódico

rònicac
CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

Lliçó d’estil
amb Gardiner
El mestre fa brillar de nou Brahms amb
l’Orquestra Revolucionària i el Cor Monteverdi

Bellesa, equilibri, precisió i, sobre-
tot, lliçó d’estil en una gran vet-
llada per a la música romàntica.
No podia ser d’una altra manera
amb John Eliot Gardiner al podi
al capdavant de les dues forma-
cions de les quals és creador i di-
rector: l ’Orquestra Revolu-
cionària i Romàntica, impulsada
el 1990 per donar nova vida i ri-
gor interpretatiu als autors dels
segles XIX i XX, i el Cor Montever-
di, nascut fa 41 anys per explorar
en el barroc i en un ampli catàleg
d’autors amb llenguatges musi-
cals diferents.

El programa, centrat en la re-
novada lectura de Brahms, va ar-
ribar al Palau de la Música en
l’exacte punt de cocció. Delit ex-
quisit per a melòmans. Tan bo,
que el que és excepcional amb el
perfeccionista mestre britànic és
trobar-hi algun desajust. L’or-
questra transmet la nova brillan-
tor que sorgeix de la interpreta-

ció amb instruments de l’època, i de
la del cor, que sona delicadament
harmoniós i és una prolongació o,
si ho prefereixen, l’element clau de
l’estel.lar conjunció.

Amb aquesta base i l’elegant di-
recció de Gardiner, el Palau es va
omplir d’expressivitat sonora, altera-
da tan sols al final per la incompren-
sible deserció de pocs espectadors
que deixaven les butaques i dis-
treien el públic aprofitant les pauses
d’algun dels moviments de la Simfo-
nia número 2, de Brahms, una obra
plena de força i sensibilitat.

Magnífica la interpretació de
Nänie, de Brahms –basada en un poe-
ma de Schiller–, i Nachtlied, de Schu-
mann, peces per a cor i orquestra
que van donar la mesura del perfec-
te acoblament entre les dues forma-
cions. Una obra de Mendelssohn i
tres peces de Brahms per a cor van
certificar la fama del Cor Montever-
di, que va mostrar el seu plus de
qualitat en les interpretacions a cap-
pella. Schicksalslied, per a orquestra i
cor, va suposar la culminació d’una
primera part dominada per la músi-
ca coral romàntica, protagonista de
la inoblidable vetllada de dilluns.H

n tres minutse

«La nostra societat té
ganes d’acumular coses»

33 Joan Anton Rechi.

Joan Anton Rechi

Andorrà. Estrena al Romea una nova
producció d’‘El senyor Perramon’,
de Josep Maria de Sagarra, un clàssic
català. Tot un repte.

Director
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–¿Per què El senyor Perramon?
–Des de feia temps, Calixto Bieito,
responsable artístic del Romea, bus-
cava un text clàssic català. Em va
suggerir aquesta peça, una adapta-
ció lliure de L’avar, de Molière, pen-
sant que toca temes actuals i que
teníem l’actor ideal, Boris Ruiz.

–Aquest text va ser estrenat pel
mític còmic Joan Capri el 1960. ¿Ell
i Ruiz s’assemblen?
–Gens, són com el dia i la nit. Capri
era un actor cerebral, ho feia tot
molt pensat. Boris és tot al contrari.
És visceral, tot li surt de dins però
funciona.

–¿Com és la seva versió?
–M’ha sortit mediterrània, pròxima
a Eduardo de Filippo, amb personat-
ges que xisclen i s’enfaden però aca-

ben sent amics. Provinc d’una
família xarnega. El meu pare era an-
dalús i la meva mare, de la plana de
Vic. Els personatges d’aquesta obra
parlen en català com ella, amb un
llenguatge molt ric, però es compor-
ten d’una forma més andalusa.

–¿Se sent més pressionat que en
altres estrenes al tractar-se del pri-
mer clàssic que estrena el Romea
en els últims vuit anys?
–Em preocupa, com sempre, fer-ho

bé. I, com que és una comèdia, que
em titllin de comercial. Però, com
deia Sagarra, el teatre està fet per
connectar amb el públic. Això sí, es-
pero que, a part de passar una bona
estona, l’obra provoqui una sana re-
flexió sobre la manera com vivim,
perquè parla de l’avarícia, i la nostra
societat no ha canviat en aquest as-
pecte. Seguim tenint ganes d’acu-
mular coses.

–¿Per què la trasllada d’època i
temps?
–L’original de Sagarra transcorre
dins d’una casa a finals del segle
XIX. Jo he optat per acostar-la a l’es-
pectador situant-la en la plena tran-
sició, en un casino de poble. En un
lloc públic hi ha més espai per a
l’imprevist, aporta dinamisme i fres-
cor al muntatge.

–¿El més complex?
–Trobar l’equilibri entre la comicitat
i el dramatisme. Hi ha personatges
que pateixen i ho passen malament,
com el fill del protagonista, que veu
com el seu pare pretén casar-se amb
la dona a qui ell estima.

–¿A quants senyors Perramon co-
neix vostè?
–A molts. N’hi ha prou de veure a la
tele la quantitat de bancs que donen
crèdits a l’instant. Els senyors Perra-
mon d’avui gestionen macroempre-
ses de crèdit i se segueixen enriquint
prestant diners. I això que la usura
està tipificada com a delicte.H




