
«El millor va ser trobar 
aquesta aroma que 
amalgama en el 
seu conjunt el disc. 
I el pitjor, la recerca 
d’aquest toc»

«Nova York 
representa per a mi 
la mentalitat global 
més oberta. No hi 
ha cap altre lloc igual 
en aquest planeta»

–¿El preocupava el risc que re-
presentava allunyar-se dels cà-
nons clàssics o necessitava sor-
tir de la seva zona de confort? 
–M’agrada endinsar-me en noves 
aventures i tinc la ment oberta. 
M’encanta experimentar i bus-
car inspiració en músics que no 
pertanyen al món de la clàssica. 
Per descomptat, vull fer una cosa 
que vingui de gust escoltar, una 
cosa feta amb gust, i per això em 
vaig prendre el meu temps a l’ho-
ra de preparar aquest disc. No va 
ser gens fàcil, però així que vam 
trobar l’enfocament pel que fa a 
la direcció musical, va desaparèi-
xer qualsevol por. Estic satisfet 
de poder compartir aquest pro-
jecte amb tots els fans.

–¿Quant temps va necessitar 
per adaptar el seu estil al de mú-
sics com Andra Day, Herbie Han-
cock, Jason Isbell, Jeffrey Wright, 
Kandace Springs, Lindsey Stir-
ling, Lisa Fischer, Madeleine  
Peyroux i Sean Jones? 
–Hi va haver de tot una mica. 
Herbie i jo compartim una llar-
ga història perquè hem anat de 
gira junts. Cada vegada que to-
co amb ell és com si em retrobés 
amb un germà. Amb altres artis-
tes que col·laboren en el disc no 
vaig passar ni un minut, perquè 
l’àlbum es va gravar com si fos un 
disc de pop. Les pistes de veu, les 
d’orquestra i les de piano es van 
mesclar a l’estudi. Però va ser fan-
tàstic poder trobar-me amb molts 
dels artistes convidats en el con-
cert que vam fer al Lincoln Cen-
ter, gravat per a un programa de 
televisió i per a un DVD. També 
em va encantar treballar amb la 
violinista Lindsey Stirling. Amb 
ella vaig passar tot un dia per ro-
dar el nostre vídeo promocional, i 
durant el rodatge em va impressi-
onar la seva enorme creativitat. 

–Després d’aquesta declaració 
d’amor a Nova York, un pensarà 
que se sent més americà que xi-
nès. ¿És així? 
–Vaig néixer a la Xina i sempre se-
ré xinès. No hi ha res que pugui 
canviar aquesta circumstància. 
Però, alhora, em considero un ciu-
tadà del món. Per mi, Nova York 
representa la mentalitat global 
més oberta. No existeix un altre 
lloc igual en aquest planeta. D’al-
guna manera, Nova York s’ha con-
vertit en casa meva lluny de casa.

–Defineixi Nova York en una úni-
ca paraula. 
–El món.

–¿Considera que aquest disc 
l’ajudarà a connectar amb un pú-
blic més jove? 
–No vaig fer aquest disc per acos-
tar-me a un públic determinat. El 
motiu que em va portar a gravar-
lo va ser expressar el meu amor 
per Nova York, la ciutat que més 
que cap altra ha contribuït a can-
viar el curs de la música en els úl-
tims 100 anys. H
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A ixí com l’objectiu del seu 
veí però no rival CCCB és 
obrir interrogants inqui-

etants, l’objectiu del Macba con-
sisteix a incomodar. Així com 
els responsables de l’òpera han 
de lluitar, en bona part quixo-
tescament, contra aquella ver-
sió del conte d’Augusto Monter-
roso que fa, «quan em vaig des-
pertar, el Liceu encara hi era», 
els del Macba s’han de revoltar 
contra el seu propi mirall. Així 
com el MNAC ha d’idear i reno-
var relats d’extraordinària po-
tència interpretativa per supe-
rar l’handicap de la manca 
d’obres cabdals, el Macba s’ha 
d’obrir pas entre els instal·lats a 
cops de serra mecànica. La pre-
gunta no és si ho fa o si ho feia, 
perquè la resposta positiva és 
evident d’ençà que Manolo Bor-
ja-Villel va incorporar-lo al carril 
de la inquietud social. La pre-
gunta és si ho fa per a la tribu o 
passa el Rubicó.

 Bartomeu Marí va censurar 
l’obra La bèstia i el sobirà perquè 
traspassava el cercle dels predis-
posats a refregar-se felinament 
en la dissidència per tornar cap 
a casa autoreconfortats. Renun-
ciar a l’escàndol equival a con-
vertir el museu en una gallina 
de corral que deposa els seus ous 
a canvi de pinso i a sobre cloque-
ja satisfeta. El Macba serà ferot-
ge o no serà, i hem d’entendre 
aquest no ser com a sinònim de 
ser anodí. Anodí com els panets 
de coloraines de Miralda que 
tanta gràcia ens feien als anys 
70. Anodí com les núpcies del 
Colom barceloní amb la Lliber-
tat novaiorquesa i altres ocur-
rències publicitàries més tarda-
nes que ja no en feien gens, de 
gràcia.
 Compareu-ho amb Gelatina 
dura i observareu la diferència 
entre el vessant publicitari i el 
destroyer, entre les mirades que 
incomoden i les que rellisquen. 
El dia que els artistes reconver-
tits en decoradors, i en primer 
lloc Jaume Plensa, passin de 
pressionar el Macba a témer ser-
hi exposats, és a dir, desemmas-
carats, el nou director Ferran 
Barenblit haurà fixat la funció 
de l’espai, esperem que per una 
bona temporada. H

Macba: ser 
ferotge o no ser
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L’objectiu del 
museu que dirigeix 
Ferran Barenblit ha 
de ser incomodar

deesi

     

  

  

Un món i un 
cor trencats
CRÒNICA Els muntatges d’Alain Platel i 
Nicolas Stemann sacsegen el Temporada Alta

IMMA FERNÁNDEZ
GIRONA

U
na prestigiosa figura co-
neguda al Temporada Al-
ta, el coreògraf belga 
Alain Platel, i un dels fit-

xatges estrella d’aquesta edició, 
l’alemany Nicolas Stemann, van sac-
sejar el cap de setmana passat el fes-
tival de Girona-Salt amb dos mun-
tatges, Nicht schlafen (Sense dormir) i 
Werther!, que parlen, respectiva-
ment, d’un món i un cor trencats. De 
destrucció i autodestrucció en el 
passat i en el present.
 Platel pinta a Nicht schlafen els con-
vulsos anys previs a la primera guer-
ra mundial, registrats en la músi-
ca de Gustav Mahler que li ha servit 
d’inspiració, ja des de la imponent 
escenografia mateixa. Els cadàvers 
apilats de tres cavalls  (amb el Guerni-
ca com a referència) i una manta fe-
ta parracs, foradada, com a teló de 
fons. En aquest dantesc escenari sor-
geix una coreografia bestial, amb 
els magnífics ballarins (vuit homes 
i una dona) de la seva companyia Les 
ballets C de la B esquinçant-se la ro-
ba els uns als altres en una batalla 
impactant.
 L’explosiva violència que dibui-
xa el col·lectiu i el collage de confusió, 
fragilitat, nerviosisme i submissió 
en perfecta harmonia amb les notes 
de Mahler evoquen de forma sublim 
la desolació i la barbàrie. La peça no-
més decau uns minuts per remun-
tar enèrgicament amb un canvi de 
partitura i un gir cap al vitalisme i 
l’esperança. Són els ritmes congo-

lesos, a càrrec dels cantants i balla-
rins Boule Mpanya i Russell Tshie-
bua, intèrprets així mateix del Coup 
fatal amb el qual van triomfar l’any 
passat en el mateix festival. La poli-
fonia de les tradicions africanes en-
caixa molt bé en una dansa de con-
trastos, de vida i mort, que va acabar 
amb la platea del Teatre Municipal 
de Girona entregada. 

WERTHER EN L’ERA TECNOLÒGICA / La sac-
sejada de Werther! va arribar al final 
de la funció, de la mà del fantàstic ac-
tor austríac Philipp Hochmair, que 
va exhibir humor i talent en l’auto-
destructiu viatge cap a si mateix del 
protagonista. Stemann ha traslladat 
amb encert la novel·la epistolar Les 
desventures del jove Werther, de Goethe, 
a aquests dies de bogeria tecnològica 
i exacerbat egocentrisme. 
 El marc del Facebook i els selfies re-
sulta idoni per situar el vanitós he-
roi romàntic, un jove atacat d’amor, 
que apareix en el monòleg gravant-
se amb una càmera en tota la seva tra-
vessia emocional. Des que comença, 
ebri de felicitat, llegint fragments de 
la novel·la amb indiferència, fins a la 
seva progressiva identificació amb 
Werther –el seu amor impossible per 
Lotte–, que desemboca en la passió 
insana, el patiment i el suïcidi. Pel 
camí va deixar una divertida perfor-
mance que travessa la quarta paret, 
encara que va resultar una mica reite-
rativa. Respectant l’essència de l’ori-
ginal, Stemann i Hochmair van ser-
vir un lúcid retrat d’un Werther 2.0 
que va atrapar el públic de Salt. H

33 L’actor austríac Philipp Hochmair, en un moment de ‘Werther!’.
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