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Trifonov, més  
intens que emotiu
CRÒNICA El pianista va conquistar 
l’Auditori amb Schumann i el repertori rus

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA 

Tot va bé si acaba bé. A les 11 de la nit 
tocades, el públic dret va aclamar a 
l’Auditori Daniil Trifonov, després 
de més de dues hores i mitja de tour 
de force pianístic. El superdotat i sen-
sible pianista rus, de 25 anys, havia 
conquistat la sala a la segona part  
amb una exultant interpretació 
d’una selecció dels Preludis i fugues 
de Xostakóvitx i amb el vigorós vir-
tuosisme exhibit a Tres moviments de 
Petruixka de Stravinsky. La intensitat 

de la sessió no li va impedir oferir, a 
més, dues propines del seu compa-
triota Nikolái Médtner.
 La presència del nou fenomen 
del piano va fer que l’Auditori regis-
trés una bona entrada, en plena pu-
jada de gener i amb un altre concert 
a la mateixa hora de Zhu Xiao-Mei a 
Palau 100. Els melòmans no havien 
oblidat l’impacte que els havia cau-
sat Trifonov en el seu debut al recin-
te modernista amb una memorable 
recreació dels Dotze estudis de Liszt, 
el 2013, ni la seva posterior actua-

ció amb el Concert, número 2 de Cho-
pin juntament amb la Philarmonic 
Orchestra a Ibercamera.
 Aquestes dues aparicions havien 
deixat la convicció que estàvem da-
vant d’un artista més entregat a l’es-
sència, des d’un discurs que parteix 

de la introspecció, que no d’algú que 
pot aclaparar els auditoris sense ne-
cessitat de buscar el que hi ha dar-
rere de cada nota de les obres. Amb 
aquests antecedents i després d’ha-
ver debutat ja amb la Filharmònica 
de Berlín, entre altres èxits, Trifonov 

tornava a Barcelona com a figura ja 
instal·lada en l’star system.

PIANISTA DIFERENT / Però a la primera 
part, consagrada a un Schumann de 
poètics paisatges emocionals, es va 
passar en el seu ambiciós intent de 
demostrar la capacitat d’abraçar 
amplis repertoris. Així, no van aca-
bar de calar les emocions de la seva 
immersió a les Escenes de nens i tam-
poc va arribar a seduir la seva lectu-
ra de les fantasies de Kreisleriana, des-
afiament que requereix no només la 
categoria interpretativa del rus sinó 
un busseig més profund en la peça.
 La seva virtuosa versió de la Tocca-
ta va provocar les primeres mostres 
d’entusiasme. I va ser amb el reper-
tori rus en què Trifonov es va mos-
trar més còmode. La tercera visita de 
l’artista a Barcelona va tornar a dei-
xar la impressió que estem davant 
d’un pianista diferent, però que ha 
d’administrar millor els programes 
de les seves aparicions en benefici 
d’un millor creixement cap a la ma-
duresa. H

33 El pianista rus Daniil Trifonov.

Benito i 
Benet, repte
al TNC
3 Joan Ollé dirigeix ‘En la solitud 
dels camps de cotó’, de Koltès

MARTA CERVERA
BARCELONA

E
l 1987 Joan Ollé va quedar 
fascinat després de veure 
En la solitud dels camps de co-
tó  a França, amb posada en 

escena de Patrice Chéreau, gran ad-
mirador de les obres de Bernard-Ma-
rie Koltès (1948-1989). 30 anys des-
prés, Ollé ha aconseguit el seu som-
ni. Avui estrena a la Sala Petita del 
TNC aquest gran i inquietant duel 
dialèctic a què s’enfronten dos ho-
mes en un paratge solitari a altes 
hores de la matinada. El primer text 
de l’autor francès que es representa 
al TNC estarà en cartell fins al 19 de 
febrer.
  Andreu Benito, actor al·lèrgic a 
les entrevistes, encarna el dealer, un 
mercader modern que satisfà el cli-
ent amb el seu producte sense espe-
cificar mai quin, i Ivan Benet el seu 
possible client, perquè tampoc que-
da clar què busca a altes hores de la 
matinada. «Juntament amb Tot es-
perant Godot, de Beckett, i algunes 
obres de Thomas Bernhard i de Ha-
rold Pinter, En la solitud... és un dels 
grans clàssics del segle XX », va afir-
mar Ollé. «Koltès, en lloc de parlar 
de la incomunicació i de l’absurd, el 
que busca és la comunicació i el di-
àleg entre gent diferent». Pel direc-

tor, la peça és de gran actualitat ja 
que Espanya s’ha transformat més 
en una societat multicultural com 
es va transformar fa anys el París on 
va residir l’autor de Roberto Zucco, en-
tre altres muntatges. «Koltès parla 
d’entendre l’altre davant els que vo-
len fer la guerra contra el que és di-
ferent».

DIFÍCIL EQUILIBRI/ Ollé situa l’acció a la 
perifèria d’una ciutat, «un raval 
lluny de la seguretat de l’asfalt». La 
falta d’equilibri entre els personat-
ges amb pulsions oposades també 
es plasma en la seva posada en esce-
na. «Tot transcorre en una platafor-
ma rectangular que té l’aspecte del 
metall d’un vaixell oxidat. El terra 
té petits moviments i obliga els dos 
personatges a moure’s per equili-
brar-se».  El text, amb passatges de 
gran vol literari, traduït al català 
per Sergi Belbel, no aclareix quin és 
exactament l’objecte de desig del 
client.
  «Mantenir l’enigma, el misteri 
i la indefinició és el més important 
a l’hora de muntar l’obra», va asse-
nyalar el director. La intensitat i la 
ferocitat del text estan vinculades al 
context on transcorre la trobada, un 
lloc fosc a altes hores, on no arriben 
les llums de la ciutat. «El diàleg en-

EstRENA

tre els dos personatges està al mar-
ge de les convencions legals que ens 
envolten. Un espai enmig del no-res 
és la selva. Un no sap què pot passar. 
Potser tots dos acaben follant, un ro-
ba a l’altre o l’assassina. Tot és pos-
sible». No és fàcil trobar el to just en 
aquesta peça, l’atmosfera adequada 
sense passar-se o quedar-se curt. «Per 
captar l’interès del públic ha d’estar 
tot molt equilibrat», va reconèixer 
Ollé. 
 L’actor Ivan Benet és tan o més 
fan del text de Koltès que el direc-
tor. Quan estudiava a l’Institut del 
Teatre de Barcelona, Benet va fer la 
seva tesina sobre aquest text. Con-
sidera que el seu personatge, el cli-
ent desorientat, és millor que el de 
Hamlet. «En aquesta obra Koltès ex-
pressa els dubtes de l’home contem-
porani, parla del desig a través d’un 

home que baixa als inferns i es tro-
ba un ésser enigmàtic». Tots dos es 
dediquen a endevinar-se l’un a l’al-
tre, a llegir-se el pensament a través 
d’un text que combina el llenguat-
ge del carrer i directe amb frases 
de gran profunditat metafísica. «El 
meu personatge és algú que ha per-
dut tota esperança i que està mort 
per dins». 
 El gran duel que planteja l’obra 
està obert a tota mena d’interpreta-
cions, recorda. «Cada espectador es 
muntarà la seva pel·lícula. Segur que 
la gent surt del teatre amb moltes 
preguntes. En certa manera és com 
un cub de Rubik que combina tea-
tre i poesia». I afegeix: «Exigeix molt 
dels intèrprets. I lidiar amb Andreu 
Benito en escena imposa. No puc 
despistar-me ni un segon perquè si 
no m’escombra». H

33 Ivan Benet i Andreu Benito, en un moment del muntatge ‘La solitud dels camps de cotó’.
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Juntament amb ‘Tot 
esperant Godot’, de 
Beckett, i algunes obres 
de Bernhard i Pinter, és  
un clàssic del segle XX


