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Albertí: “Onés el projecte
cultural de l’Ajuntament?”
El director i Hermann Bonnín dialoguen a ‘Hänsel i Gretel’

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Dos dels grans noms del teatre ca
talà de les últimes dècades prota
gonitzenelnoudiàlegsobreBarce
lonaquepromoularevistacultural
digital Hänsel i Gretel. Hermann
Bonnín, que va ser director de
l’Institut del Teatre i
delCentreDramàticde
la Generalitat, i Xavier
Albertí, quevadirigirel
Grec i ara encapçala el
TeatreNacional deCa
talunya, han inter
canviatlessevesvisions
sobre l’ecosistema tea
tral barceloní, el seu
patrimoni històric i el
paper de la cultura
–“Ha deixat de ser un
espai central en la vida
dels nostres conciuta
dans, i aquest és el gra
víssim problema que
tenim. Hem de cons
truir una societat en què la cultura
no sigui cosmètica”, adverteix Al
bertí– i de la política cultural avui:
“Sialgunacosanohemvistaquests
últims anys ha estat un projecte de
política cultural de l’Ajuntament
de Barcelona. On és? Que ens l’ex
pliquin”, diu el director del TNC.
“La realitat cultural de Barcelona

està més morta que viva”, afegeix
Bonnín.
Tornant al teatre, apunten per

començar un fet significatiu de la
capital catalana: a l’Eixample amb
prou feineshi ha teatres. “El teatre
de Barcelona sempre ha ocupat
els espais de lamarginalitat. Els ei
xamples de l’Europa contemporà

nia delimiten els espais que han
d’ocupar els temples de la cultura,
com a París, Edimburg, Sant Pe
tersburg”, exposa Albertí. I, sobre
el TNCque dirigeix, que va acabar
al’àreaqueCerdàvadissenyarcom
a central per a Barcelona, diu que
és un edifici conceptualment
equivocat: “Lesgranscatedralsgò

tiques sempre són apeude carrer i
obertesa tothom, faciliten l’accés”,
però,encanvi,elTNC,raona,ésun
temple on cal pujar escales, “difi
culta l’entrada, cal ser un escollit
per entrarhi”. A part d’estar d’es
quena a L’Auditori: “Som un pro
ductedelestensionspolítiquesque
han operat de manera clara en el

teixit cultural de la ciu
tat finsavui”, afegeix.
I ataca dos temes

claumés. “Aquínohem
acabat d’aclarir la fron
tera entre teatre públic
i privat. AParís una en
trada a un teatre na
cional val com al TNC.
Peròenunteatreprivat
pot costar deu vegades
més. Aquí el TNC i un
privat valen més o
menys el mateix. I això
condiciona la relació
amb l’espectador”, re
flexiona. I, respecte al
patrimoni, diu que “a

Catalunya s’ha imposat la idea que
elnostre teatre,músicao literatura
històrics són de segona. Amb totes
les interrupcions de difusió del
nostre patrimoni, l’hem acabat
desconeixentcompletament”.c

Desconstruintel lied
Italienisches Liederbuch

Intèrprets:Diana Damrau,
Jonas Kaufmann i Helmut
Deutsch
Lloc i data:Palau de laMúsica
(24/II/2018)

JAUME RADIGALES

Els puristes segurament s’esti
rarien els cabells: el Llibre de
cançons italianes sobre textos
de Paul Heyse que HugoWolf
va escriure en dos períodes
(1892 i 1896) no segueix l’or
dre original en la versió del pi
anista Helmut Deutsch. Això
fa perdre en certa manera les
successions i progressions
harmòniques entre lied i lied.
Però, per contra, l’experiment
permet explorar l’eficàcia tea
tral, quasi operística, del cicle
a través dels textos. Aquest
element és exhibit pels dos in
tèrprets vocals que, juntament
ambel granDeutsch, passegen
el cicle en una gira internacio
nal. Jonas Kaufmann explota
la seva vis còmica, menys co
neguda que la de Diana Dam
rau, cosa que demostra la quí
mica existent entre aquests
dos grandíssims i mediàtics
cantants, queespermetenbas
tantes bromes –amb humor
metòdicament calculat– da
munt de l’escenari.

Damrau, pletòrica, va explo
rar els diferents registres
d’una vocalitat en estat de grà
cia, mentre que Kaufmann,
amb alguns problemes fruit
d’un refredat –que esperem
guarit per abordar el paper ti
tular d’Andrea Chénier al Li
ceu a partir del 9 de març– va
exhibir aquelles esfumatures
marca de la casa enun cant ge
nerós i expressiu. Sustentats i
ajudats per la intel∙ligència pi
anística de Helmut Deutsch,
Diana Damrau i Jonas Kauf
mann van situar el panorama
liederístic de casa nostra a un
nivell estratosfèric, en el con
text d’una vetllada en què la
desconstrucció del cicle va pa

lesar les seves potencialitats
dramàtiques. George Steiner
va escriure que l’obra d’art és
en si mateixa una crítica: a
mansd’artistes tanesplèndids,
el cicle de Wolf manté viva la
seva vigència, sensibilitat i
permanent relectura. Senzi
llament admirable.c
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Damrau i Kaufmann
van situar el
panorama liederístic
de casa nostra a un
nivell estratosfèricHÄNSEL Y GRETEL

Hermann Bonnín i Xavier Albertí
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www.hanseligretel.cat


