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Saps tocar la guitarra elèc-
trica? No? Tant se val, 
perquè a l’espectacle de 
Semolina Tomic, Anar-
chy, una estrident reivin-

dicació de l’anarquisme, el punk i 
el hardcore estrenat al TNT, podràs 
fer el soroll que vulguis des de la te-
va butaca. ¿I si n’hi ha vint, de gui-
tarres? Imagineu-vos el guirigall. 
Aquestes coses passen en festivals 
escènics tan poc convencionals 
com el de Terrassa, que convoca 
obres dels nous paradigmes tea-
trals on l’espectador sol formar 
part d’un relat que, tot sovint, ell 
mateix ha d’elaborar.  

A Plácido Mo, quatre rodamons 
que sobreviuen a Terrassa ens ex-
pliquen la seva quotidianitat i els es-
coltem amb uns auriculars mentre 
caminem pels carrers, places i parcs 
on busquen cada dia un bar per ori-
nar, un CAP per refugiar-se del fred 
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Q
uan un dels pocs sol-
dats que van sobreviu-
re a la carnisseria de la 
Batalla de l’Ebre, i a qui 
hem vist enfangar-se, 

lluitar i patir fins a quedar mutilat, 
es converteix en un vell de 90 anys 
i demana “un minut de silenci per 
tota aquella canalla que va morir 
a les Terres de l’Ebre” el Teatre 
Municipal de Girona s’aixeca i se 
senten de fons sanglots contin-
guts. És com si l’emoció per 
aquells morts que no es van poder 
plorar prou brollés en un acte de 
record, després de gairebé 80 anys. 
El rèquiem In memoriam de Lluís 
Pasqual va inaugurar divendres el 
Temporada Alta amb una ovació 
llarga i emotiva, amb el públic 
dret, tocat, una reacció que segur 
que es repetirà quan l’espectacle 
iniciï la temporada al Teatre Lliu-
re el 14 d’octubre. 

Porten el relat sis combatents de 
la Lleva del Biberó reclutats l’abril 
del 1938 quan eren menors d’edat. 
Són en Quim, l’Enric, en Lloveras… 
són els actors i alhora són personat-
ges que escenificaran la batalla més 
sagnant de la Guerra Civil per expli-
car-nos com va ser, des de dins, l’úl-
tim escull per a la victòria colpista. 
De fons, una pantalla situa l’especta-
dor en l’espai i el moment històric, 
amb vídeos, plànols, fotografies. I un 
quartet musical i la veu de Robert 
González interpretant Monteverdi 
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‘OBC’ AUDITORI 330 DE SETEMBRE 

Aquesta temporada, la se-
gona com a director titu-
lar, Kazushi Ono amplia 
la seva presència al podi 
de l’OBC, amb la qual co-

sa la possibilitat de deixar petja en 
l’evolució del conjunt és més gran. 
De feina no li’n faltarà, com el con-
cert inaugural va evidenciar, amb 
un programa de resultats desiguals 
amb obres no gaire habituals. 
Aquest també és el segon i últim 
curs com a compositor en residèn-
cia de l’Auditori (la temporada pas-
sada també ho va ser del Palau de la 
Música) d’Hèctor Parra, que ha po-
gut gaudir d’unes oportunitats de 
difusió impensables per a la majoria 
de creadors catalans, que confiem 
que no superin el llindar de la sobre-
exposició. L’OBC oferia ara les seves 
dues primeres obres orquestrals, 
Chroma I i II, brillants estudis de so-
noritats contrastades que mostren, 
més que no pas una personalitat del 
tot definida, un remarcable domini 
tècnic, en especial en la segona, tot i 
alguns clixés típics de certes peces 
contemporànies. 

Una tècnica enlluernadora 
El gruix de la sessió va tenir accent 
rus, començant pel Concert per a pi-
ano núm. 4 de Rakhmàninov, menys 
divulgat que els dos anteriors potser 
perquè, a diferència d’aquests, li fal-
ta un passatge de gran volada lírica 
o virtuosística. Això no exonera el 
solista de desplegar una tècnica en-
lluernadora, cosa que Leif Ove 
Andsnes va fer de forma gens nar-
cisista. El pianista noruec, un intèr-
pret de rara intel·ligència i integri-
tat, massa poc programat a casa 
nostra (hi va debutar només fa tres 
anys), va aportar l’emotivitat noble, 
ben controlada, sense desborda-
ments gratuïts, dels grans intèr-
prets de Rakhmàninov, sense re-
nunciar a la brillantor intrínseca de 
la partitura. La propina va ser una 
altra raresa, la deliciosa Romança 
op. 24 núm. 9 de Sibelius. Llàstima 
que en el concert l’acompanyament 
d’Ono i l’OBC pequés de so gruixut 
i poc definit. Aquestes limitacions 
van desaparèixer en part en la Sim-
fonia núm. 3 de Txaikovski (aneguet 
lleig del corpus simfònic del compo-
sitor rus), amb força probabilitat 
perquè el temps d’assaig va ser su-
perior. Tot i així, en alguns mo-
ments els temps ràpids d’Ono van 
posar a prova la capacitat de respos-
ta de l’orquestra. El director japo-
nès va signar una lectura vigorosa i 
brillant, no exempta d’espectacula-
ritat, en sintonia amb una partitu-
ra afirmativa.e
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Kazushi Ono obre 
amb accent rus  
la seva segona 

temporada a l’OBC
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Passeig pel TNT fent soroll amb la guitarra

o un matalàs sota el pont per somi-
ar. La quotidianitat de la bella ciutat 
mexicana de Veracruz de Lagartijas 
Tiradas al Sol és el dolorós retrat 
d’una jalapeña que es juga la vida, i 
no és literatura, en una mena de 
conferència on exposa les conni-
vències històriques i actuals, amb 
noms i cognoms, dels polítics amb la 
violència en un país on qüestionar 
el poder es paga amb la vida. 

També trobem la quotidianitat 
amb humor d’un grup d’alumnes 

d’una escola d’anglès en el nou es-
pectacle de la companyia Atres-
bandes, All in, al qual li falta una 
sacsejada d’idees. Però la quotidi-
anitat més divertida és la del Ser-
ge, en el seu petit apartament gris 
i quasi sense mobles en un espec-
tacle de Philippe Quesne, director 
del Centre Dramàtic de Nanterre-
Amandiers. El Serge, un home so-
litari, metòdic, peculiar, amb cert 
aire de Monsieur Hulot, ofereix ca-
da diumenge a les sis de la tarda als 
veïns representacions d’obres 
d’entre un i tres minuts. I els veïns, 
de Terrassa mateix, vénen, miren, 
escolten i es prenen una copa de vi 
o una taronjada amb l’amfitrió 
amb la més absoluta normalitat. 

L’espectacle L’efett de Serge és 
una mena d’oda irònica a la in-
substancialitat de la vida de l’ho-
me corrent i fins i tot de la vacuï-
tat dels creadors. Desprèn, no 
obstant això, una notable tendre-
sa per l’ésser humà i exhibeix un 
excel·lent domini del tempo tea-
tral i un seguit de sorpreses tan 
senzilles com eficaces. Tot un 
descobriment.e

A Anarchy, de Semolina Tomic, el públic podia tocar 
la guitarra elèctrica. MARIA ESPADA

Inclusió  
A les obres 
del TNT 
l’espectador 
sol formar 
part del relat 

A les trinxeres d’una batalla perduda

atorguen solemnitat a l’anècdota i 
distància teatral respecte dels fets. 

In memoriam és i no és un home-
natge, és i no és un espectacle de 
guerra. Hi ha testimonis reals, pe-
rò tots són destil·lats dins dels sis 
protagonistes, un recurs que hu-
manitza una batalla de xifres ina-
bastables. Perquè a les trinxeres es 
parlava de Franco, però sobretot 
eren importants petits detalls com 
fumar, escriure cartes a casa, tenir 
un amulet i mantenir la por a ratlla. 
Una camaraderia que interpreten 
amb entrega els actors de La Kom-
panyia Lliure (Joan Amargós, En-
ric Auquer, Quim Àvila, Eduardo 
Lloveras, Lluís Marquès i Joan So-
lé), que, rapats i descamisats, per-
den la identitat i es converteixen 
en tropa, en carn de canó, només 
distingibles pels seus accents, cre-

ïbles i adients per marcar l’ori-
gen dels reclutes. 

La guerra també hi és però, en 
un escenari despullat, es veu en 
els cossos consumits, els unifor-
mes gastats i les armes atrotina-
des d’aquest exèrcit arreplegat 
que espera –encotillat entre el 
riu Ebre i l’enemic– una sort que 
des del principi saben perduda. 
“Resistir es vèncer”, cridava Ne-
grín, mentre ell feia camí a l’exi-
li en cotxe (i iot de luxe). Lluís 
Pasqual esquiva el més difícil en 
un homenatge als vençuts, el pa-
negíric, el maniqueisme i la gran-
diloqüència i troba l’equilibri en-
tre els fets, les emocions i la jus-
ta lloança als que es van sacrificar 
per defensar la República mal-
grat que la República no es va sa-
crificar per ells.e

Una imatge 
d’In 
memoriam, que 
posa sobre la 
taula la 
carnisseria de 
la Batalla de 
l’Ebre gairebé 
80 anys 
després. 
TEMPORADA ALTA

El públic ovaciona l’espectacle de Lluís Pasqual, que enceta el Temporada Alta
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