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obra i espectador per anar
directe al gra, amb una
força i concentració im-
pressionants. Si Schumann
va ser magistral, el Chopin
de la segona (i tercera!)
part va ser un prodigi. Po-
llini va oferir un florilegi
d’opus que abraçaven des
del vessant més poètic a la
destil·lació nacional més
exquisida, sense que fal-
tessin instants en què va
posar sobre la taula la ful-
gurant agilitat digital que
fa que la platea ovacioni a
peu dret.

Però l’essència de l’art
de Pollini està ben lluny
de l’egocentrisme foras-
senyat del mer virtuós. La
noblesa de l’expressió, la
naturalitat d’un fraseig
que no necessita subrat-
llar de forma narcisista
cada punt i coma, cada
rubato (quin domini més
subtil el de Pollini) i cada
accent, van estar sempre
al servei d’un Chopin en-
totsolat en l’última de les
masurques op. 33, tur-
mentat en l’Scherzo
núm. 3 o exaltat en la
Polonesa op. 53. Art en
majúscules.

Maurizio Pollini
Ibercàmera, 22 d’abril.

Al llarg de la seva im-
pressionant carre-
ra, Maurizio Pollini

ha vist com des de deter-
minats sectors se’l titllava
de fred o distant, acusació
que aquest cronista, cada
cop que escolta en directe
el pianista italià, ha trobat
incomprensible. Res mi-
llor per refermar la nostra
admiració que un progra-
ma integrat per dos epí-
toms del piano romàntic,
Schumann i Chopin. Ja en
el poc freqüent Allegro
op.8 del compositor ale-
many, el so resplendent,
homogeni i concentrat, i
el minuciós control rítmic
de l’intèrpret preludiaven
la llibertat poètica amb
què defensaria Kreisleria-
na. Amb actitud senyorí-
vola, que no distant, Polli-
ni va abraçar tots els ex-
trems anímics d’una
partitura ara apassiona-
da, adés melangiosa,
sense fer escarafalls
pseudoexpressius que
distorsionessin l’essència
de la música.

Essència, vet aquí el
terme exacte per definir
l’estil interpretatiu de Po-
llini. Defugir tot allò super-
flu que fa de barrera entre
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L’essència

Pollini va abraçar
tots els extrems
anímics de
la partitura

XavierCester

dava a Maria Antonieta, la
parisenca Simfonia núm. 86
de Haydn és una obra canò-
nica amb un fascinador ca-
priccio per segon moviment
en la qual Lintu va demos-
trar ofici, però no la catego-
ria que revelaria a continua-
ció. El minuet va resultar fei-
xuc i el finale, antihaydnià
per tanta massivitat.

Als poemes simfònics
sobre el faldiller guerrer
citat al recull de mites nòr-
dics del Kalevala va sorgir el
concertador segur que va
convertir l’OBC en una for-
mació dúctil i apassionada.
El gest es va fer pertinent,
anticipador i sense floritu-
res per aconseguir l’adient
densitat organística. S’hau-
ria agraït més agilitat violi-
nística als passatges més in-
tricats del primer poema i a
les acceleracions del quart,
però el segon, el cèlebre
Cigne de Tuonela –amb l’es-
tupend corn anglès de
Molly Judson–, i la cavalca-
da final palesen les ultra-
possibilitats de la nostra
primera orquestra quan se
sent ben dirigida.

Hannu Lintu-OBC
L’Auditori, 19 d’abril.

L’OBC ens ha fet co-
nèixer un director, el
finlandès Hannu

Lintu, que va funcionar a di-
ferents nivells qualitatius a
les dues parts del programa
amb una Simfonia núm. 86
de Haydn enllestida sense
gaires idees, amb gests hi-
perdinàmics i teatrals i molt
pendent de quedar bé i una
lectura idiomàtica i pene-
trant de les quatre Llegen-
des de Lemminkäinen del
seu compatriota Jan Sibe-
lius que va aclaparar músics
i públic. L’encara jove Lintu
enceta una carrera que serà
sobresortint si imposa la se-
gona faceta i cal felicitar
l’OBC per haver-la ensumat,
probablement a través del
rastrejador Ernest Martínez
Izquierdo, tan vinculat labo-
ralment a una Finlàndia que
ens apropa sovint als seus
concerts.

Eclipsada per la seva bes-
sona La reina que tan agra-

Bisolvència
XavierCasanovesDanés

I alegria...

La música d’aquest país té una
salut excel·lent. I la prova la vam
tenir ahir a la nit a la multisala
Razzmatazz de Barcelona durant
la festa dels quinze anys de la re-
vista Enderrock, els assistents
matiners de la qual van gosar
desafiar un Barça-Manchester
suposadament molt important
per al futur de Catalunya i els
seus ciutadans. Un exemple:
Sanjosex cantant l’Ars erotica (o
Conxita Cases) de Pau Riba amb
el públic totalment entregat. Un
altre exemple: els Anímic inven-
tant-se un tema nou de trinca
amb Jordi Gasion (El Fill del Mes-
tre) i fent que els joves de la capi-
tal vegin potser per primera ve-
gada una banda que viu lluny del
soroll i que podria ser una mena
de Velvet Underground del país
que no vol ser. Lewis, la cantant,
almenys fa servir una veu en an-
glès que ens recorda Patti Smith i
la Nico dels fantàstics nord-ame-
ricans dels anys 60.

I és que ahir les èpoques pas-
sades van ser les predominants.
Els de la revista Enderrock van
tenir la bona pensada de dema-
nar als quinze grups que van
atraure els barcelonins més se-
gurs de si mateixos que versio-
nessin alguna cançó del reper-
tori català que més els agradés
o demanessin la col·laboració
damunt l’escenari d’algun altre
músic. Sanjosex cantant Pau
Riba és una altra prova que la
història musical d’aquest país
no ha estat debades. La presèn-

cia del veterà Albert Pla com a
pare de la nova generació
també ho palesa. Ell és, potser,
l’hereu directe d’aquests mites
alternatius (Riba, Sisa, Oriol
Tramvia, Santi Arisa, etc.) que es
passegen encara pels escenaris
del nostre país i que si fóssim
tan respectuosos i cultes com
els nord-americans els retríem
homenatge rere homenatge
com els de la primera potència
mundial fan amb Lou Reed o
Patti Smith. L’autora de Horses
atrau les multituds a Barcelona i
els laietans barcelonins s’han de
conformar amb recitals gairebé
clandestins en una sala del Po-
blenou.

La qüestió, tanmateix, és que
les prop de 2.000 persones que
van entrar ahir a la nit a Razz-

matazz van poder tastar el bo i
millor de la música emergent
d’aquest país. Des de l’indie més
agosarat dels Plouen Catxim-
bes, Sanpedro o Nisei fins a la
veu melodiosa de la valenciana
Clara Andrés. En faltaven al-
guns, esclar, com Le Petit
Ramon o els Mishima, que to-
quen a L’Auditori el 16 de maig,
però no gaires més. Els quinze
que eren ahir a Razzmatazz són
l’esperança musical d’aquest
país, amb alguna estrella que
despunta i aspira a ocupar posi-
cions de lideratge, com els bis-
balencs Jaume Pla (Mazoni) o
Carles Sanjosé (Sanjosex). Cal
que la gent els escolti i s’ho miri
tot amb una mica d’alegria. La
música, en fi, ens ajuda a viure,
no pas a morir. ■

El líder de
Plouen
Catximbes,
Albert
Palomar,
cantant ahir
durant la
festa del 15è
aniversari de
la revista
‘Enderrock’
■ MARTA
PÉREZ

Andreu
Gomila
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Escenesdel ‘circ’
mésuniversal
Dei Furbi presenta
‘Homes de
Shakespeare’
al Tantarantana

Teresa Bruna
BARCELONA

La companyia Dei Furbi, els
grans especialistes catalans
en Commedia dell’Arte que
l’anypassatesvanimmergir
en Marivaux, celebren el
doble aniversari de Shakes-
peare (va néixer i va morir
en 23 d’abril) amb l’estrena
d’Homes de Shakespeare al
Tantarantana. Com és habi-

tual en ells, es tracta d’una
creació pròpia i conforma
una enèrgica revisió de dife-
rents moments de l’univers
deldramaturg,desd’unaòp-
tica contemporània.

En aquesta ocasió no uti-
litzen les màscares tradici-
onals de la Commedia:
“Shakespeare n’estava in-
fluït. Ell s’alimenta d’aquest
estil perquè va sorgir 50
anys abans que ell. Hem in-
tentat ser rigorosos i no
anar directament a la
Commedia sinó seguir el
dramaturg”, puntualitza
Gemma Bertran, que ha
dirigit l’espectacle.

Shakespeare entenia el
món com un circ, un gran
espai de representació. “Des
d’aquesta perspectiva, re-
produïm el món de Shakes-
peare en 15 escenes de di-
verses obres a les quals hem
donat diferent tractament.
Vol dir que en una hem res-
pectat el vers, una altra s’in-
terpreta de manera grotes-
ca, o en clau de teatre físic,
o bé en teatre dins del tea-
tre...”, explica Bertran. Els
protagonistes són tres ho-
mes, Toni Vinyals, Òscar
Bosch i Robert González
–“al teatre de Shakespeare
no hi havia dones”–, que in-

terpreten un bon feix de
personatges de la nòmina
shakespeariana: Romeu,
Julieta, Macbeth, Lady Mac-
beth, Otel·lo,Titus Andrò-
nic, Hamlet, Enric IV...

L’espectacle és notable-
ment viu i enèrgic. “És esgo-
tador!”, s’exclamen els ac-
tors, tot bromejant. La mú-
sica també hi és present.
“És una veu més, que el pú-
blic sent i pot veure, però
que per als actors és com un
ésser invisible”. Un grup de
quatre violoncel·listes inter-
preta una desena de temes
de diversos actors (Monte-
verdi, Bartók, Couperin...).
Els protagonistes de les
peces no són ben bé comedi-
ants o actors: “És ambigu.
S’apropen al bufó pel seu ca-
ràcter grotesc, agosarat o
arriscat. Són com bufons
clowns que actuen de ma-
nera espontània, en un llen-
guatge proper al teatre de
l’absurd i amb molts recur-
sos actorals”. ■


