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L’OBC engega temporada 
lluint ductilitat expressiva

Una bona prova d’això és l’obra 
d’encàrrec que es va estrenar di-
vendres per inaugurar la tempora-
da de l’Orquestra Simfònica de Bar-
celona i Nacional de Catalunya 
(OBC) a L’Auditori, Human brother 
per a soprano i orquestra, de Ferran 
Cruixent, autor de Big data (2016) i 
Cyborg (2010), entre d’altres. 

Només de començar, una veu en-
registrada i d’avançar entretallat 
–l’avatar del mateix compositor– 
presentava la peça: “He escrit mú-
sica com si fos una màquina”. Un du-
el entre home i intel·ligència artifi-
cial, intuïció i algoritme, creativitat 

i programació es va desplegar així 
en un pessigolleig de sons dispars 
i inconnexos que pivotaven al vol-
tant de la soprano, veu d’aquesta 
futura intel·ligència artificial su-
perior, hieràtica i fins amenaça-
dora. La seva afirmació inici-
al –“En mi no hi ha intel·ligència, 
només artifici”– es va convertir 
en un: “En mi no hi ha artifici, no-
més intel·ligència”. Entremig, la 
reflexió va girar al voltant de la 
falta de fe, de l’avenir de l’home i 
de la seva set de domini. La con-
clusió: “¿Ha mort, l’humanisme?” 

Aquesta peça, que pren un ca-
ràcter apocalíptic i manté l’or-
questra en alerta constant –s’hi 
senten des de campanes fins a 
sons enllaunats de mòbils–, dia-
logava en temàtica amb Un rèqui-
em alemany de la segona part. 
L’obra simfònico-coral de 
Brahms, composta fa 150 anys, va 
aparèixer, solemne, com una par-
titura profundament analògica. 
Al xarrup virolat de la música de 
Cruixent, les onades melòdiques 
van caure sobre un auditori pot-
ser més reconfortat ara al reco-
nèixer un potent Denn alles Fle-
isch, es ist wie Gras o la intensi-
tat magnànima d’un Denn wir ha-
ben hie keine bleibende Statt.  

Un dels protagonistes de la nit 
va ser l’Orfeó Català, ovacionat 
pel públic, així com el seu direc-
tor, Simon Halsey, i el seu assis-
tent Pablo Larraz, sense oblidar 
els solistes, la soprano Ilona 
Krzywicka i el baríton Dietrich 
Henschel. Amb aquest inici, 
l’OBC marca intencions: mostrar 
la ductilitat de la formació espe-
ronada pel titular Kazushi Ono, 
reivindicar la simfònica en “mo-
de experimental” i deixar clar el 
seu interès per Brahms, que re-
trobarem en totes les salses.e

 
Kazushi Ono 
en el concert 
inaugural de la 
temporada 
2019-2020 de 
l’OBC a 
L’Auditori.  
MAY CIRCUS / L’AUDITORI 

Duel digital-analògic entre Ferran Cruixent i Brahms

MÚSICA

Deixeu-vos menjar per l’Audrey II
to Romero hi va anar amb la mai-

nada). I si recordo la pel·lícula 
de Corman és perquè tenia 

un punt d’absurd magnífic 
que lligaria fins i tot amb 
els germans Marx. Aquí 
l’humor ve d’un José 
Corbacho que cubaneja 
entre el públic i empatit-
za com cap altre amb els 

espectadors. Ell, Ferran 
Rañé –que després de tants 

anys i tants musicals acaba 
sent devorat per una planta 

carnívora, a la seva edat– i la 
sumptuosa i exuberant presència 
de les Sey Sisters amb un bogís-
sim vestuari de Míriam Compte 
són la carnada necessària per do-
nar consistència a la pueril histò-
ria d’amor entre Audrey i 
Seymour, servits per les magnífi-
ques veus de Diana Roig i Marc 
Pociello. Doncs això, deixeu-vos 
menjar per l’Audrey II.e

Marc Pociello 
és el 
protagonista de 
La tienda de los 
horrores. DAVID 

RUANO / GRUP BALAÑÁ 

en les faveles de Rio o en els ran-
chitos de Caracas, malgrat que 
la planta protagonista sem-
bli sortida d’un cartoon de 
Jim Henson, malgrat que 
la traducció de les lletres 
de Marc Artigau no té 
l’humor que recordem 
en la versió que va diri-
gir Joan Lluís Bozzo el 
1987, malgrat que tot i de-
clarar que està basada en 
la pel·lícula dels anys 60 de 
Roger Corman es prescindei-
xi de personatges de gran color 
com el senyor que menja flors o la 
mare del noi (orfe en la versió mu-
sical) que brinda amb xarops per a la 
tos, i malgrat que el director Llàcer 
ignorés el premi de la crítica per la 
seva interpretació a La jaula, mal-
grat tot això aquesta botiga és un 
magnífic entreteniment ben produ-
ït, ben dirigit i molt ben interpretat 
per satisfer un públic familiar (Ber-

TEATRE MUSICAL

Crònica

E
ls ordinadors arribaran 
a crear música per si 
sols? ¿Superaran en ta-
lent els homes? Aques-
tes i altres preguntes es 

plantegen els compositors d’avui 
que veuen, encuriosits, l’ampli ven-
tall de possibilitats que ofereix 
aquesta nova joguina-instrument 
per enriquir les seves creacions. 

BARCELONA
VALÈRIA GAILLARD

‘La tienda de los horrores’  

TEATRE COLISEUM 226 DE SETEMBRE 

E
l duo teatral format per 
Àngel Llàcer i Manu 
Guix funciona de mera-
vella. Tot salvant les dis-
tàncies entre el cabaret 

de la Costa Blava de La jaula de las 
locas i l’atrotinada botiga on viu la 
planta carnívora Audrey II de La ti-
enda de los horrores, aquesta obra 
brilla pel ritme, l’energia, un gran 
càsting i una mirada que remet a un 
còmic grunge dels anys 90 (molt en-
certat el programa de mà, que és 
com un disc de vinil). 

Malgrat un espai escènic funcio-
nal que més que Nova York fa pensar 

Crítica

BARCELONA
SANTI FONDEVILA

El grup Metallica ha hagut de cancel·lar la gira que havia 
de fer per Austràlia i Nova Zelanda perquè el cantant i 
guitarrista James Hetfield pugui seguir un tractament de 
rehabilitació que li permeti superar els problemes 

d’addicció a l’alcohol. “Com ja sabeu, el nostre germà 
James lluita des de fa molts anys amb les addiccions. 

Ara, malauradament, ha hagut de tornar a entrar en un 
programa de rehabilitació”, diuen els companys de Hetfield.

METALLICA 

CANCEL·LA LA GIRA 

AUSTRALIANA 

Mor el cineasta 
colombià  

Luis Ospina als 
70 anys

Luis Ospina a Berlín el febrer 
d’aquest any. HAYOUNG JEON / EFE

El cineasta colombià Luis Ospi-
na va morir divendres a Bogotà 
als 70 anys. La seva figura és fo-
namental en el cinema llatinoa-
mericà tant per l’obra fílmica 
com per la profunditat teòrica. 
Integrant de l’anomenat Grup 
de Cali, Ospina va reclamar la 
necessitat que el cinema llatino-
americà desenvolupés referents 
propis de modernitat al marge 
dels paradigmes culturals nord-
americans i europeus. Junta-
ment amb Carlos Mayolo va ela-
borar el concepte de pornomisè-
ria en el fals documental Agar-
rado pueblo (1977), en què 
critica “l’abús de les condicions 
de desenvolupament i margina-
litat dels països llatinoameri-
cans com a excusa per cridar 
l’atenció del públic estranger en 
films en què els protagonistes 
funcionen com a víctimes passi-
ves destinades a fer-nos plorar, 
però en cap cas a incomodar-
nos políticament”. 

Ospina va néixer a Cali el 14 
de juny del 1949. Va estudiar ci-
nema a Califòrnia a finals dels 
60, i posteriorment va ser codi-
rector del Cine Club de Cali 
(1972-77) i cofundador de la re-
vista Ojo al Cine (1974-77), jun-
tament amb Andrés Caicedo, 
Carlos Mayolo i Ramiro Arbelá-
ez. També va fer de cronista ci-
nematogràfic per a diferents pu-
blicacions. La seva carrera com 
a director es va centrar sobretot 
en la no-ficció, tot i que també 
va dirigir llargmetratges de fic-
ció com Pura sangre (1982), que 
va rebre una menció del jurat de 
la crítica al Festival de Sitges, i 
Soplo de vida (1999).

BARCELONA
XAVIER CERVANTES
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