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Nao Albet dirigeix i protagonitza l’obra 
Words & Music. L’AUDITORI 

Nao Albet rescata 
un Beckett inèdit 
amb la BCN216 

ARTS ESCÈNIQUES

L’encàrrec de la nova producció de L’Audito-
ri va ser al pack pare i fill, que mai havien tre-
ballat junts. David Albet i Nao Albet personi-
fiquen dins una sola família la unió de la músi-
ca contemporània i el teatre que busca el ci-
cle multidisciplinari Escenes a l’auditori 
barceloní. La primera selecció de partitures 
escenificables la va fer el pare, el flautista i di-
rector del grup instrumental BCN216. La tria 
final ja va ser decisió de l’actor i director, que 
va escollir una obra radiofònica de Samuel 
Beckett poc coneguda, titulada precisament 
Words & Music.   

El 1961 l’obra es va estrenar a la BBC, però 
no va ser fins dècades després, amb música del 
compositor nord-americà Morton Feldman, 
que Samuel Beckett en va quedar satisfet. La 
versió del 1987 és la que han agafat els Albet 
per aixecar un muntatge que explora el pro-
cés de creació. “L’obra té un argument molt 
críptic a priori. Quan es va estrenar a la ràdio 
no devien entendre res”, admet Nao Albet, en 
un descans dels assajos. L’espectacle de mo-
ment només es podrà veure en tres funcions, 
de divendres a diumenge a L’Auditori.  

Un combat de la raó i l’emoció 
Beckett va convertir les paraules i la música 
(Words & Music, en anglès) en dos personat-
ges, el Bob i el Joe, que treballen a vegades 
junts i a vegades enfrontats amb l’objectiu de 
produir cançons, interludis musicals, lírica... 
“És el desdoblament de la raó i l’emoció –ex-
plica Albet–, una representada per la parau-
la i l’altra per la música, que és un element 
més emocional i sensorial”. L’actor escenifi-
ca les paraules i els set músics de la BCN216 
–piano, flautes, vibràfon, violí, viola i violon-
cel– interpreten la partitura. Hi ha un tercer 
personatge, Croak, que Nao Albet veu com un 
artista-déu-creador que és qui llança els te-
mes sobre els quals han d’inspirar-se, però 
són temes tan “tòxics i foscos que el porten a 
la seva pròpia mort”, revela el director.   

A més de Nao Albet, hi participen l’actor 
Jordi Figueras i la ballarina Anna Hierro, que 
dona cos a la música i als records del creador. 
I el director encara ha comptat amb l’escenò-
graf Max Glaenzel per imaginar l’espai escè-
nic, un espai oníric que, amb tubs, venes i sang, 
s’acaba convertint en el cervell de l’artista.e
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Pepa Plana converteix el drama 
migratori en poesia visual

ta de muntatges de la pallassa (De Pe 
a Pa, Giulietta, L’atzar o Penélope), 
va dirigit a un sector adult que podrà 
fer diverses lectures de la història. 
Una veu masculina pren la figura de 
narrador i deixa que l’angeleta re-
presenti l’emoció i abandoni la raci-
onalitat de les paraules amb l’ajuda 
de projeccions audiovisuals.   

En aquesta abstracció poètica de 
la realitat no només es parla de l’ac-
tual crisi migratòria, sinó de les lli-
bertats individuals i els canvis per-
sonals: “Com a societat tenim ganes 
de fer, de volar”, diu Plana, però re-

coneix que cal molta valentia per 
trencar amb el paradís individual 
de cadascú, i per això “la sensibilit-
zació des de l’art és tan necessària”, 
explica. Des del drama s’obren por-
tes i finestres a l’esperança, perquè 
“l’ésser humà no pot viure sense 
il·lusions”, comenta Cainero. L’es-
pectacle pretén ser un homenatge a 
les persones que han perdut la vi-
da en el viatge cap a una vida millor. 
De fet, Pepa Plana i la Sala Munta-
ner destinaran la recaptació a 
l’ONG  de salvament marítim Pro-
activa Open Arms.e

La pallassa Pepa Plana i la Sala Muntaner destinaran la recaptació a 
l’ONG Proactiva Open Arms. SALA MUNTANER

La pallassa estrena ‘Paradís pintat’ a la Sala Muntaner

TEATRE

A una de les angeletes pintades al 
quadre del menjador d’una casa 
qualsevol se li ha fet petit el marc on 
viu. Necessita volar lluny del seu pa-
radís pintat per aconseguir la seva 
aspiració: ser àngel de la guarda. 
Quan surt al món exterior desco-
breix un nou escenari, el mar, però 
també una foscor i una hostilitat 
que li trenquen les ales. Pepa Pla-
na, que interpreta l’angeleta, es con-
vertirà en àngel de la guarda del fons 
del mar i conviurà cara a cara amb la 
cruesa de les migracions. El seu vi-
atge es recull a Paradís pintat, un 
muntatge sota la direcció de Fer-
ruccio Cainero que es podrà veure a 
la Sala Muntaner fins al 19 de febrer. 

“L’espectacle fa un crit per no 
quedar-nos pintats, ens dona un cop 
de puny i ens convida a volar, a sor-
tir del quadre i de la zona de con-
fort”, explica l’actriu, que ha trobat 
la manera de plasmar la tragèdia i 
l’esperança des del respecte, sense 
fer-ne humor. “Com està el món 
perquè els pallassos hàgim de fer 
plorar!”, critica. Tot i així, a la histò-
ria també hi ha lloc per al joc, de la 
mà d’una pallassa que no es treu el 
nas vermell en tota l’estona “perquè 
si no, estaria transmetent des d’un 
altre satèl·lit; la tonteria i la inno-
cència no tindrien sentit”, diu. Però 
Paradís pintat no és una obra infan-
til ni familiar, sinó que, com la res-
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El Foyer del Liceu fa un forat 
a la música contemporània

Per això en aquesta primera edició 
s’han seleccionat autors que ja han 
treballat amb la veu, i el propòsit és 
esperonar altres compositors per-
què també ho facin.  

El format de l’Off Liceu, amb afo-
rament per a 260 persones, busca 
ser menys formal. Les entrades cos-
ten 10 euros per nit, amb una consu-
mició inclosa. Cada concert tindrà 
un presentador, i el públic podrà di-
alogar amb els compositors. Així, el 
16 de febrer podrà interrogar Ra-
mon Humet sobre l’estrena d’Ho-
menatge a Martha Graham que in-
terpretaran la mezzosoprano Mari-
sa Martins i el pianista Rodrigo de 
Vera; intercanviar opinions amb 
Joan Bagés, de qui el duo suís Ums’n 
Jip farà Meta-morphe, una peça que 
explora les possibilitats de “treba-
llar la veu i la flauta baixa amb pro-
cessos electroacústics”, i compartir 
impressions amb Clara Peya. El 17 
de març serà el torn de Lucas Peire, 
Albert Guinovart i Irina Prieto Bo-
tella, i el cicle acabarà el 21 d’abril 
amb composicions de Marc Parrot 
i Joan Magrané i l’obra per a quartet 
de corda i baríton de Jordi Domè-
nech a partir de textos eròtics del 
Cançoner de Ripoll.e

Marc Parrot és un dels nou 
compositors que participen en el 
cicle Off Liceu. MARIA DIAS

MÚSICA

La directora artística del Liceu, 
Christina Scheppelmann, vol obrir 
el teatre de la Rambla a la música 
contemporània. O, com diu ella, a “la 
música d’avui”. De moment l’hi fa un 
forat amb el cicle Off Liceu - Diàlegs 
musicals, tres concerts al Foyer del 
teatre el 16 de febrer, el 17 de març i 
el 21 d’abril. El projecte compta amb 
nou compositors catalans ben diver-
sos: de l’exploració electroacústica 
de Joan Bagés a les cançons per a so-
prano i piano d’Albert Guinovart, 
passant per Marc Parrot, Lucas Pe-
ire, Ramon Humet, Clara Peya, Iri-
na Prieto Botella, Joan Magrané i 
Jordi Domènech.  

“Volem que el Liceu estimuli la 
música contemporània, i el Liceu ha 
de formar part de la música d’avui”, 
diu Scheppelmann. Això sí, sempre 
amb la veu amb un paper rellevant. 
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