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El Trio Pedrell 
rescata una obra 

de Robert 
Gerhard

El tres components del Trio 
Pedrell: Ferran Bardolet, Jordi 
Humet i Christian Torres. FICTA

MÚSICA

El Trio Pedrell torna avui a la sala 
Alicia de Larrocha de L’Auditori de 
Barcelona (20 h), on al juliol va en-
registrar el disc Arrels (Ficta). El re-
pertori del concert serà el mateix 
que el del disc: dos trios de Robert 
Gerhard i Nocturns op. 55 de Felip 
Pedrell. “Ens feia molta il·lusió que 
hi hagués aquest diàleg entre Pe-
drell i Gerhard, entre el mestre i el 
deixeble”, explica Christian Torres, 
violinista del trio que completen el 
pianista Jordi Humet i el violon-
cel·lista Ferran Bardolet. 

Arrels té un valor patrimonial 
afegit. D’una banda, recupera el 
Trio número 1 en si major de Ger-
hard, una obra que es va estrenar el 
1918 al Palau de la Música però que 
no s’havia editat mai. “És pot dir que 
li hem tret la pols –diu Humet–. 
Quan vam començar el segon trio, 
que és el que fa més temps que to-
quem, vam veure que n’hi havia un 
d’anterior però que no ha sonat des 
de fa cent anys. La partitura era a 
l’Institut d’Estudis Vallencs. Ara, a 
més d’enregistrar-lo, també n’hem 
editat la partitura perquè tothom hi 
tingui accés”. Tots dos trios són 
obres de joventut, però “el segon, 
que s’emmiralla en el de Ravel, té les 
idees millor ordenades”. Tot i així, 
diu Humet, “el primer és molt ins-
pirat i molt maco d’escoltar”. Per 
què no s’havia tocat abans és un 
misteri: “No hem trobat enlloc que 
Gerhard digués que no n’estava or-
gullós. De fet, quan es va estrenar el 
1918 va ser un èxit. En canvi, el se-
gon trio no va agradar tant perquè ja 
és més modern”, recorda Humet. 

L’altre actiu patrimonial és l’en-
registrament per primer cop dels 
dos nocturns de Pedrell, i amb l’har-
mònium de Juan de la Rubia, pre-
sent al disc però no al concert que 
van fer dimarts a Tarragona ni al que 
faran avui. “Aquests nocturns són 
l’única obra de Pedrell per a la nos-
tra formació. El primer s’ha tornat 
una mica un himne per a nosaltres, 
i ens agrada tocar-lo per tancar els 
concerts”, explica Humet. “És músi-
ca meravellosa, molt lírica. El to-
quem sempre”, afegeix Torres.e
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‘Kàtia Kabànova’ lluita entre el 
desig i el remordiment al Liceu

amb La incoronazione di Poppea la 
temporada 2008-2009, tot i que el 
1991 el públic barceloní ja havia po-
gut veure una creació seva: la posa-
da en escena de la gira Performance 
dels Pet Shop Boys que va passar pel 
Palau Sant Jordi. Per a Kàkia Kabà-
nova, “la història d’una dona que vol 
alliberar-se en una societat opresso-
ra”, ha triat una sobrietat expressio-
nista en què als personatges que llui-
ten per alliberar-se els vesteix com 
als anys 20 del segle XX, la contem-
poraneïtat de Janáček, i als altres 
amb l’estil del segle XIX, el de La 
tempesta d’Ostrovski. “És una òpera 
amb un personatge complex”, recor-
da Alden. I per interpretar-lo comp-
ta amb una altra experta en aques-
ta òpera, la nord-americana Patricia 
Racette. “És una de les òperes més 
increïbles que he fet, i la Kàtia és un 
personatge que viu un conflicte en-
tre els desig i el que considera cor-
recte, d’acord amb la societat on viu. 
L’òpera és com un viatge a l’interi-
or d’una dona que busca una exis-
tència diferent”, explica Racette, 
que insisteix en la complexitat emo-
cional i psicològica de la Kàtia per di-
ferenciar-la d’altres rols operístics. 
“Estic una mica cansada d’interpre-
tar dones que només es defineixen 
per l’amor de l’home i que no tenen 
cap complexitat ni caràcter propi”, 
diu Racette.  

Alden també participa en el de-
bat. “Passo molt de temps en el món 
de l’òpera del segle XIX, un món on 
els homes lluiten per mantenir el 
poder. Acabo de dirigir Lucia di 

Lammermoor, que és un exemple 
d’òpera en què la dona que llui-
ta per alliberar-se només té un 
camí: la mort. Quant de temps 
haurem de repetir aquestes his-
tòries?”, es pregunta el director 
d’escena. 

L’impacte emocional 
Tornant al viatge interior que 
proposa Janáček, Alden destaca 
que el compositor txec aplega “la 
bellesa i la tragèdia de Puccini i la 
ràbia de Beethoven”. “La seva 
música, apassionada i romàntica, 
té un impacte emocional molt 
fort. Té un ritme trepidant per-
què Janáček elimina les coses in-
necessàries. A més, presenta el 
text d’una manera apassionada 
perquè la música també ho és”, 
afegeix Alden. Per al tenor austrí-
ac Nikolai Schukoff, que inter-
preta l’amant de la Kàtia, “l’estil 
de Janáček és com el del cinema 
modern, amb un muntatge trepi-
dant”. “Ell pensava en clau de te-
atre rapsòdic, amb unes veus que 
van conversant –diu Pons–. Això 
crea alguna dificultat, perquè els 
cantants agafen una inèrcia que 
no depèn de l’orquestra, i els mú-
sics hem de posar-nos al mig”.  

A més, afegeix el director mu-
sical del Liceu, Janáček “crea un 
espai rítmic molt complex” en 
què també influeix que la llengua 
txeca sigui “molt rítmica”. Tot 
plegat, prou motius per celebrar 
aquesta Kàkia Kabànova que ar-
riba al Liceu.e

La nord-americana Patricia Racette en una escena de l’òpera Kàtia Kabànova, de Leóš Janáček. A. BOFILL / GRAN TEATRE DEL LICEU

Patrica Racette lidera la producció de David Alden de l’òpera de Janáček

ÒPERA

Són molt els atractius de l’òpera Kà-
tia Kabànova, de Leóš Janáček 
(1854-1928), de la qual se’n faran sis 
funcions al Liceu des de demà i fins 
al 22 de novembre. El més obvi és la 
partitura del compositor txec, “cre-
ador d’un univers sonor propi”, tal 
com recorda el director musical del 
Liceu, Josep Pons. Janáček va cons-
truir-la a partir del drama La tem-
pesta, del rus Aleksandr Ostrovski, i 
la va estrenar a Brno el 1921, quan la 
primera república txeca començava 
a caminar sola. Eren temps de sobi-
ranies conquerides en què persona-
litats culturals com Janáček van ser 
protagonistes destacats.  

Per a Pons és “un regal” poder tre-
ballar amb el director d’escena 
nord-americà David Alden. “Hi ha 
poca gent que conegui tan bé la mú-
sica de Janáček com el David”, asse-
gura Pons. De fet, Alden, que també 
ha dut a escena l’altra gran òpera de 
Janáček, Jenufa, fa vint anys que es 
va endinsar en la història de Kàtia 
Kabànova, en la seva lluita entre el 
desig i el remordiment, entre l’amor 
adúlter i la crueltat de la sogra. “Kà-
tia Kabànova m’ha ajudat a pagar a 
les factures”, diu Alden il·lustrant 
amb un somriure la satisfacció de 
l’èxit d’un muntatge que arriba al Li-
ceu en la versió produïda per l’En-
glish National Opera l’any 2010. La 
posada en escena és un altre dels 
atractius. Alden va debutar al Liceu 
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“Hi ha poca 
gent que 
conegui 
Janáček tan bé  
com Alden”, 
diu Pons

Estil  
A ‘Kàtia...’ hi 
ha la bellesa i 
la tragèdia de 
Puccini i la 
ràbia de 
Beethoven


