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Philip Glass 
desplega un 

mantra al Palau

MÚSICA

Calderón de la Barca visita el Paral·lel

L’obra de Calderón és un conte 
moral en el qual un pare de famí-
lia decidirà a quin del seus dos fills 
deixa l’herència, i amb ella la mà de 
la jove i bella Gracia. Abans de fer-
ho els enviarà al gran mercat del 
món perquè comprin el que més els 
agradi. El noi bo es quedarà la Hu-
militat i la Fe i rebutjarà les temp-
tacions de la Culpa, mentre que el 
dolent s’entendrà amb la Supèrbia, 

la Lascívia i l’Heretgia. Unes i al-
tres són al·legories amb parada 
al mercat. 

Diria que Albertí s’ha contin-
gut en el primer acte per fer el 
plantejament de l’obra, però de 
mica en mica ha deixat brollar 
la imaginació, que, com la iro-
nia, no cotitzava en aquest mer-
cat, puntuant el vers, molt ben 
dit per la companyia mixta del 
TNC i la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico, amb tonades 
dignes del Paral·lel. Des d’un 
tango (Mont Plans) a la rumba 
dels gitanos (Oriol Genís) tot 
passant per la cançó popular 
per arribar a un grande finale 
simbolista amb la popular i ve-
lla cançó Il mondo (1965), dels 
italians Jimmy Fontana i Car-
los Pes, que acompanya una 
sorprenent pietà sota una creu 
lluminosa. 

Com passava en l’espectacle 
de Prat i Coll, en aquest els con-
diments són més atractius i gus-
tosos que el tall, per bé que el vers 
de Calderón tingui moments de 
joiosa filigrana.e

‘El gran mercado del mundo’  
TEATRE NACIONAL 115 DE MAIG 

E
l TNC va començar la 
temporada a la Sala Gran 
amb un espectacle popu-
lar que volia reivindicar 
Santiago Rusiñol. Es trac-

tava d’una obra menor de caràcter 
satíric que Jordi Prat i Coll va con-
dimentar amb molta música pel da-
vant i pel darrere, i fins i tot amb el 
sorteig d’un pernil (Els Jocs Florals 
de Canprosa ha merescut el premi 
Ciutat de Barcelona i el recent premi 
Max). Per tancar la temporada, Xavi-
er Albertí ha triat un acte sacramen-
tal de Calderón de la Barca poc repre-
sentat però que en el seu temps va ser 
molt popular. El director del TNC 
l’ha embolcallat d’accions musicals 
i d’un preciós vestuari (Marian Gar-
cía Milla) per fer-lo més digerible i 
amè, tot i que sense pernil. 
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Philip Glass PALAU DE LA MÚSICA 221 DE MAIG 

S
urt com una exhalació a 
l’escenari i, sense més pre-
àmbuls, aborda l’impo-
nent Steinway & Sons de 
gran cua. Philip Glass es 

posa en ruta. I amb ell arrossega els 
espectadors en un viatge cap al seu 
univers sonor, de textura hipnotico-
màntrica. “La música és un lloc”, 
havia advertit abans del concert de 
dimarts, al Palau de la Música i, 
efectivament, va convertir la sala 
modernista en una nau intangible 
que avançava a tot drap. Amb una 
base rítmica pròxima al prestissimo, 
el compositor nord-americà va en-
gegar amb Mad rush (1979) fent sal-
tironar les mans ossudes pel teclat 
per crear unes espirals vertiginoses 
que trobaven, de tant en tant, un 
contrapunt greu en una nota solità-
ria. Prèviament, l’Orfeó Català va 
marcar el to evanescent de la nit 
amb Vessels (1983) amb Albert Gui-
novart al piano. El contrast de notes 
feia pensar en el joc de la llum da-
munt la superfície del mar. 

Va prendre el relleu la japonesa 
Maki Namekawa, que va desplegar 
una gran energia a Mishima (1984), 
i Anton Batagov va sonar delicat i 
ple de matisos a Distant figure, pas-
sacaglia per a piano (2017). Bata-
gov va oferir, amb Études #7 
(1996), un dels moments més pro-
funds de la nit, justament quan el 
sol es retirava dels vitralls i el vi-
atge semblava transitar per una co-
va submarina. Si per a Glass la mú-
sica és també somni, aquí es va atè-
nyer la fase REM. 

Després d’un impactant Stokes 
(2013) a quatre mans, Glass va posar 
el colofó amb Closing (1981) i mal-
grat que el públic es va posar dret i 
el va ovacionar, no va oferir cap bis: 
es va acomiadar tal com havia en-
trat, com si res. L’intens recorre-
gut per dècades de música glassi-
ana continua dilluns vinent amb 
l’òpera experimental Einstein on 
the beach amb Suzanne Vega.e
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Jordi Aspa i Bet Miralta, Quan els 
crancs portin talons, però l’operació 
del Mercat permetrà rescatar dues 
obres més de la seva factoria: d’una 
banda, el gastronòmic i teatral Devo-
ris causa (2008), un dels hits del re-
pertori, que ja suma 500 funcions, i 
de l’altra Pugilatus, un tàndem emo-
cional i clownesc de Jordi Aspa amb 
Piero Steiner que va tenir massa poc 
ressò el 2011.  

A més, la companyia ha escollit 
dos espectacles de col·laboradors 
seus que es podran veure al mateix 
cicle: Bobines de L’Attraction Cé-
leste, un espectacle de clown clàssic 

i música “que és poètic i amb con-
tingut”, diu Jordi Aspa, i Un cir-
que plus juste de Circo Aéreo, una 
peça d’orfebreria minimal del 
manipulador d’objectes finlan-
dès Jani Nuutinen. 

Circ en la maduresa 
Quan els crancs portin talons 
aborda un tema central en la bi-
ografia dels artistes de circ: el pas 
del temps i el canvi del seu llen-
guatge, és a dir, com s’adapten les 
seves obres a l’evolució del seu 
cos, que ja no permet fer les ma-
teixes virgueries que en la joven-
tut. L’obra, dirigida per Laura Ta-
jada, parteix d’unes gravacions 
d’Aspa i de Miralta quan eren 
més joves per abordar com es 
barregen vida i feina, com canvia 
el punt de vista sobre la creació, 
si hi ha llibertat en l’exigent vida 
de l’artista de circ, tan esclava del 
cos i de la tècnica. “Hem parlat 
molt d’alliberar-nos del dolor , de 
què ens fa patir i de quin sentit té 
el circ”, diu Jordi Aspa, que con-
fessa haver donat moltes voltes 
a qüestions existencials a l’hora 
de concebre el muntatge, estre-
nat al Trapezi de Reus. Ells de-
fensen un circ teatral que no té a 
veure amb l’encara més difícil si-
nó amb utilitzar la tècnica al ser-
vei d’una història. “L’art amb po-
esia demana trobar altres punts 
de vista, veure els objectes d’una 
altra manera, com Calders i Bros-
sa”, diu Aspa.  

Els cinc espectacles tindran el 
seu propi escenari a la sala MAC, 
que es transformarà per rebre els 
Escarlata. A l’entrada hi haurà 
una instal·lació històrica de la 
companyia, que es va fundar el 
1987 i és Premi Nacional de circ 
(2007), i tindran de mestres de 
cerimònies l’actor Sergi López i 
el ballarí Magí Serra.e 

Jordi Aspa i Bet Miralta estrenen a Barcelona Quan els crancs portin talons. PEP JOVÉ-JOBO

ARTS ESCÈNIQUES

L’olor de palla impregna aquests di-
es la sala Maria Aurèlia Capmany del 
Mercat de les Flors. A dins s’hi ha 
instal·lat la petita carpa de l’especta-
cle Devoris Causa de la companyia 
Escarlata Circus. Serà el primer dels 
cinc muntatges que es podran veure 
del 23 de maig al 2 de juny i que for-
men part de la constel·lació dedica-
da a aquesta històrica companyia de 
circ. El gran ganxo és veure l’estrena 
a Barcelona del nou muntatge de 

BARCELONA
LAURA SERRA

L’univers Escarlata Circus:  
circ al servei d’una història

El Mercat de les Flors en programa cinc espectacles 

Veterania  
El nou 
espectacle 
parla de la 
llibertat i 
l’esclavatge 
del circ

Adaptació  
Els 
condiments 
de Xavier 
Albertí són 
més gustosos 
que el tall
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MAY ZIRCUS / TNC
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