
. ............................................. . .............................................

◆ C U L T U R A ◆ 65
A V U I

dissabte

23 d’abril del 2005

J A Z Z

Horacio Hernández

A tot
drap
Pere Pons

Horacio ‘el Negro’
Hernández.
Barcelona, Teatre

Poliorama, 18

d’abril.

Una vegada més, i espe-
rem que serveixi de prece-
dent, la família Mas i Mas
l’ha encertada amb una
iniciativa musical per a la
ciutat. Amb La Boîte desac-
tivada i la Cova del Drac en
repòs, el seu radi d’acció es
concentra al voltant de la
Rambla, on a la programa-
ció del Jamboree i el Moog
cal afegir ara els concerts
que un dilluns de cada mes
ofereixen al Teatre Poliora-
ma. L’encarregat de donar
el tret de sortida va ser al
març el fill de l’il·lustre bl-
uesman John Lee Hooker
amb una actuació, segons
expliquen, més propensa a
l’entreteniment que no pas
a la rigorositat musical. La
passada nit, el torn va cau-
re en mans del baterista
cubà Horacio el Negro Her-
nández, una de les penúl-
times revelacions del ritme
tropical beneït pels Gram-
my i apadrinat per solistes
com ara Gonzalo Rubalca-
ba i Michel Camilo.

En aquesta seva segona
visita a Barcelona liderant
el seu propi projecte, Italu-
ba, el baterista no es va es-
tar d’aplicar a fons tota la
seva energia fins a servir
una actuació a tot drap.
Tant el volum de la música
com la intensitat dels mú-
sics semblaven seguir la
consigna de potència mà-
xima malgrat que això de
vegades anés en detriment
de la degustació de la pro-
posta en la proximitat de
l’escenari teatral. Va faltar
matís i va sobrar artifici en
el desenvolupament d’uns
temes massa subjectes al
clixé de la sobrecàrrega i
l’excés llatí, que van resul-
tar efectius per conquerir
l’aplaudiment complaent
del públic però escassa-
ment convincents en la se-
va originalitat.

Això no treu que al llarg
de la vetllada el comunica-
tiu Horacio exhibís bona
part de les virtuts que el
consagren com un dels ba-
teries més complets i ver-
sàtils que ha donat el jazz
llatí de nova fornada. Però,
més enllà de tècnica i vir-
tuosisme, energia i vitali-
tat, tant a Greenwich com
al Tròpic, la música es no-
dreix d’idees pròpies que
són les que la fan créixer.

M. ÀNGELS TORRES

Jordi Bosch assetja Cristina Plazas en una de les escenes cabdals de ‘Fuente Ovejuna’

T E A T R E

‘Fuente Ovejuna’

Amb la pell i l’os
Francesc Massip

‘Fuente Ovejuna’, de Lope de Vega. Versió de Juan
Mayorga. Intèrprets: Cristina Plazas, Maria Molins,
Marco Aurelio González, Jordi Bosch, Pep Jové, etc.

Escenografia: Bibiana Puigdefàbregas. Vestuari: Maria
Araujo. Direcció: Ramon Simó. Sala Gran del TNC, 21

d’abril.

El dramaturg Juan Mayorga
fa una interpretació de Lope
asèptica i políticament cor-
recta, que ja podem conside-
rar la versió borbònica de F-

uente Ovejuna, als antípodes de
la lectura republicana que en
va fer Lorca amb La Barraca o
de l’exegesi antimilitarista
que en feia Emilio Hernández

al Mercat (1999). Que simpà-
tics que són els reis! Fins i tot
ens els treuen vestits de nit, a
punt per al sarau. I és que som
del parer que l’exaltació de la
monarquia que hi ha implíci-
ta en l’obra no prové tant de
Lope com del règim absolut
que patia el Segle d’Or i que va
comportar un gruix d’auto-
censura que perjudica tot el
corpus lopesc. Lope no escriu
el que vol, com fa Calderón,
que compartia sense fissures
la ideologia dominant, sinó el
que pot. No gaudia de la lli-
bertat expressiva que es respi-
rava a l’Anglaterra elisabetia-
na (i els paral·lels amb l’actu-
alitat són tristament vigents),
ni tenia companyia pròpia per
anar rodant i polint les obres,

com sí que va poder fer Sha-
kespeare. Aquests són, al nos-
tre entendre, els condicio-
nants bàsics que separen l’o-
bra teatral dels dos grans
“monstres de la naturalesa”,
com diria Cervantes.

Ramon Simó, cada cop més
minimalista, més despullat,
més zen, ha optat per deixar
Lope amb la pell i l’os, actitud
prou raonable després de
l’embafada d’espectacles vati-
cans farcits de faramalla. D’a-
questa manera resumeix l’es-
cena en un enfustat que remet
alhora al tablado de la corrala
de l’època lopesca i a un en-
tarimat de kabuki flanquejat, a
banda i banda, per testos
d’arbres, radical abreviatura
del bosc i de l’àmbit rural.
L’esgarrifosa escena dels in-
terrogatoris contestats a l’u-
níson pel personatge col·lectiu
del poble prefereix resoldre-la
gairebé a les fosques, on cal
endevinar les víctimes penja-
des del sostre o posades al
poltre, com si fos un vell ai-
guafort de Goya. Tot el color es
concentra en la creu que duu
brodada al pit el tirà.

El resultat és d’una gran
netedat i harmonia, auster
però neutre, elegant però
glacial, essencial però sense
carn i amb una circumspecta
sang freda, llevat de la inter-
pretació espurnejant de Cris-
tina Plazas, l’emblema de
l’ultratge, que acaba amb els
cabells rapats com a símbol
exterior d’una violació anun-
ciada. És l’única, juntament
amb Maria Molins i Marco
Aurelio González, que fan
despuntar l’emoció i la pell
de gallina en el públic. La
resta és distància.

T E A T R E

‘Algo’

Buscar sense
descans

Francesc Massip

‘Algo’ d’ Àlex Mañas. Intèrprets: Aina Clotet, Héctor
Claramunt, Ivan Massagué, Carmela Poch. Dramatúrgia

i direcció: A. Mañas. Versus Teatre, 20 d’abril.

Algo és el debut professional
d’Àlex Mañas en la seva doble
condició d’autor i director.
Compta amb un equip de jo-
ves, com ell mateix, abocats
amb entusiasme als personat-
ges que incorporen i amb
unes enormes ganes de con-
nectar amb el públic, cosa que
aconsegueixen a bastament.
L’espectacle es compon de tres
peces curtes independents, bé
que amb un comú denomina-
dor: l’afany que experimenta
l’animal humà contemporani

de buscar sense descans algu-
na cosa nova, distintiva, dife-
rent, genuïna. En la primera
seqüència la dèria es planteja
des de la política d’aparador a
què les democràcies occiden-
tals ens tenen acostumats, on
la mà de la corrupció mou
com titelles els partits i els
seus representants, i alimenta
les sovint induïdes necessitats
de canvi, de progrés, de mo-
dernitat, sempre convençuts
que donen al poble allò que
necessita, ni que sigui pel sac.

A la segona peça l’obstinació
parteix de la relació de parella
que, farts de fer sempre el
mateix en el funambulisme de
la convivència diària, proven
d’introduir l’imprevisible, in-
tercanviant-se rols amb una
parella amiga i interpretant
papers en un endimoniat joc
de rialles que acaba amb des-
carades confessions. Les dues
primeres escenes són d’un rit-
me trepidant, amb diàlegs
agredolços, a mig camí entre
l’absurd i l’humor desbocat,
que trenen situacions sostin-

gudes i hilarants. Malaurada-
ment la tercera peça és en bo-
na part sobrera. Se centra en
classes d’autoajuda en què els
personatges en roba interior
busquen la seva individualitat
mitjançant exercicis teatrals
per interessar al públic: doncs
bé, essent la més autoreferen-
cial a l’art d’actuar, és la més
diluïda i prima. Sembla com si
s’hagués volgut estirar el text
per aconseguir la durada con-
vencional d’un espectacle.
Llàstima, perquè les altres du-
es són una delícia.


