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CLÀSSICA

L’ombra 
de Guinjoan 
és allargada 

‘BCN 2016. Homenatge a Guinjoan’ PETIT PALAU 99 DE GENER 

L
a de Joan Guinjoan, mort just ara fa un 
any, és una ombra allargada. I necessà-
ria. I essencial per entendre el gresol 
musical de la seva generació, que va fer 
eclosió amb força a mitjans dels anys 60 

i que es va mantenir amb força durant dues dèca-
des més, quan “música contemporània” volia dir 
música del present. El compositor de Riudoms, a 
més, va poder exercir com a intèrpret, ja fos al pi-
ano o com a director d’orquestra, així com de crí-
tic i divulgador musical. Això, unit a la bonhomia 
del personatge, el va convertir en un artista co-
negut, reconegut i estimat. 

Per això mateix, i atesa la rellevància de Guinjo-
an, sorprèn que el cicle Intèrprets Catalans del Pa-
lau de la Música acabés fent d’aquest anomenat 
Homenatge un concert més, al marge de la quali-
tat global de la interpretació del conjunt instru-
mental BCN 216. ¿No es podria haver elaborat un 
programa de mà especial i ad hoc per a l’ocasió, en 
comptes del ridícul DIN-A4 imprès a dues cares i 
que inclou un text excel·lent i concís, però insufi-
cient, d’Irene Valle de Lope? ¿No s’hauria pogut 
complementar el concert amb algun parlament, 
atesa la relació de Guinjoan amb el Palau? ¿I una 
exposició de fotografies o filmacions del músic que 
permetés veure les seves actuacions a l’emblemà-
tic auditori modernista? Crec, sincerament, que va 
ser una oportunitat perduda, i és una llàstima que, 
tot i l’encert del programa, no es donés més relle-
vància a la gegantina personalitat humana i artís-
tica de Guinjoan. 

El veritable homenatge 
Tot plegat, com deia abans, a part de la magnífica in-
terpretació de BCN 216 davant de la precisa, aten-
ta i entregada batuta d’Ernest Martínez Izquier-
do, que, al final de l’Homenatge a Carmen Amaya, va 
agafar –emocionat– la partitura per oferir-la al pú-
blic i a François, fill de Guinjoan, present a la sala. 
Això sí que va ser un veritable homenatge, així com 
la presència de deixebles i col·legues. També ho va 
ser l’execució de les quatre peces que integraven 
el curt però intens programa, tant les de conjunt 
instrumental (el citat Homenatge…, GIC 79 i Barce-
lona 216) com la pianística, amb la peça Recordant 
Chopin, escrita el 2012.e

Crítica

BARCELONA
JAUME RADIGALES

L’‘Aida’ de Mestres Cabanes 
es fusiona amb la capoeira

dels sets ja molt malmesos o “apar-
car-los” al museu de l’Institut del 
Teatre. “Aquesta escenografia és 
una anacronia total perquè ara nin-
gú treballa així, i, per tant, de tan an-
tiga és molt moderna”, diu. 

Un dels aspectes més interes-
sants d’aquesta producció és la 
substitució del ballet clàssic que 
apareix en tres moments de l’obra 
per la capoeria, combinada amb 
contemporània. “La capoeira és la 
dansa dels esclaus i també repre-
senta la guerra, perquè és un art 
marcial; per això vam pensar que 
aportaria dinamisme a l’obra”, ex-
plica Guthrie. El coreògraf, Angelo 
Smimmo, afegeix que la dansa per-

met intensificar el costat “fosc” 
que passa pel paper opressor de 
la religió, la pèrdua de la innocèn-
cia, la denegació de la sexualitat, 
el sacrifici humà i la falta de lli-
bertat. “Vaig tenir la idea de tenir 
dos esclaus eunucs que vigilen la 
sexualitat d’algú que precisa-
ment no en té, Amneris –afegeix 
Smimmo–. La dansa permet co-
municar a través del cos i mostrar 
aquesta foscor que queda amaga-
da en l’opulència de l’òpera”.  

Aida compta amb molts de-
buts, com el del director d’or-
questra Gustavo Gimeno, que es 
declara “enamorat” dels decorats 
de Mestres Cabanes. “Aida cor-
respon a la maduresa del geni de 
Verdi, i això es plasma en el ter-
reny musical amb una obra sen-
sual i exòtica que presenta un tri-
angle amorós i també polític, per-
què fa referència al Risorgimen-
to italià”, diu Gimeno. 

Qui està encantada amb el re-
alisme dels decorats, que recreen 
els temples egipcis amb detall, és 
la soprano nord-americana An-
gela Meade, que debuta al Liceu 
en el rol de la princesa etíop. “Si 
veus Norma ambientada a la Llu-
na no entens la història. En can-
vi, en aquesta Aida no cal explicar 
res, veus Aida a Egipte i s’entén 
tot –diu–. M’agradaria que hi ha-
guessin més produccions realis-
tes, perquè proporcionen una 
sensació molt espectacular per al 
públic”. El tenor Yonghoon Lee 
(Radamès), que també debuta al 
Liceu, és del parer que la propos-
ta de Guthrie és clàssica “però al-
hora molt innovadora”. Amb les 
entrades per a les 14 funcions 
pràcticament esgotades, Aida re-
valida el títol d’òpera més repre-
sentada al Liceu (456 vegades), i 
s’ha fet amb la producció preci-
osista de Mestres Cabanes 11 ve-
gades. El 22 de gener s’emetrà en 
206 cinemes de tot el món.e

Un moment de l’òpera Aida amb els decorats realistes de Mestres 
Cabanes i els ballarins de capoeira. J.BOFILL

La producció del Liceu fa emergir la foscor 
de l’òpera amb la dansa dels esclaus

En aquesta producció d’Aida “tot és 
nou”. Així de contundent es va mos-
trar ahir el director d’escena Tho-
mas Guthrie, convençut que el tea-
tre ha de crear una il·lusió. I, en 
aquest sentit, res millor que els de-
corats pintats de Josep Mestres Ca-
banes, que tornaran a lluir a l’esce-
nari del Gran Teatre del Liceu a par-
tir de dilluns. ¿Serà l’últim cop? Pot-
ser sí. Víctor García de Gomar, 
director artístic de la institució, 
confessa que s’enfronten a un dile-
ma: fer una reparació a consciència 

BARCELONA
VALÈRIA GAILLARD

Un ‘Trencanous’ amb un toc català

quem amb el cos dels ballarins, com 
habitualment es fa”, explica Rene-
do. A més, han volgut imprimir un 
“toc català” al conte afegint, als balls 
finals, una escena dedicada a les 
neules i els carquinyolis, que inter-
pretaran els castellers i l’esbart, res-
pectivament. 

Els dos personatges principals, la 
Clara i el Trencanous, els interpre-
taran els ballarins Dafne Campa-
nya, de 14 anys, i Roger Sorribas, de 

17. En total, pujaran a l’escenari 
fins a 60 persones, entre apre-
nents i professionals. Després de 
Terrassa, on també assumiran la 
funció del programa educatiu 
Exploradors de la Dansa, el Ballet 
de Barcelona mostrarà el seu 
Trencanous el 25 de gener al Ca-
sino L’Aliança del Poblenou. A 
banda, preparen el nou especta-
cle que estrenaran a Terrassa, 
Suite Carmen, el 9 de maig.e

Les ballarines del Ballet de Barcelona. RICARD ROSSELLÓ

La companyia Ballet de Barcelona, 
dirigida per Carles Renedo i Chase 
Johnsey, porta el clàssic nadalenc 
El Trencanous en dues funcions 
aquest cap de setmana al Centre 
Cultural Terrassa, que ha penjat el 
cartell d’entrades exhaurides. És el 
segon espectacle del Ballet de Bar-
celona després de la presentació ofi-
cial al Teatre Condal l’estiu passat, 
després de la mala maror que va su-
posar el trencament del Centre Cul-
tural amb la companyia resident, el 
Ballet de Catalunya, un vincle que 
ara té el Ballet de Barcelona. 

En aquest Trencanous nadalenc, 
la companyia compta amb la parti-
cipació especial del Jove Ballet de 
Catalunya, l’Esbart Dansaire de Ru-
bí –on té la seu el Ballet–, i la Colla 
Castellers de Sarrià. “Volíem fer un 
espectacle obert al talent, perquè la 
nostra companyia és inclusiva i no 
fem distincions de gènere ni ens fi-

BARCELONA
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