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● L’escola Rogelio Rivel
obre les portes aquest cap
de setmana per celebrar el
desè aniversari. El centre,
que encara no té homolo-
gats els estudis de circ, sí
que és recomanable per
practicar les diferents tèc-
niques de circ abans d’ins-
criure’s a una escola de
grau superior a França.
Des d’ahir a la nit i fins
diumenge s’alternen les
funcions d’alumnes i ex-
alumnes amb espectacles
del circ d’hivern de l’Ate-

neu de Nou Barris com ara
el multirepresentat Kletz-
mer, un muntatge que ha
superat totes les expectati-
ves i que s’ha convertit en
una eficaç targeta de pre-
sentació del circ que es
desenvolupa a Barcelona.

El circ Rogelio Rivel va
començar a l’ombra de
l’Ateneu, on des de bon
començament es va donar
cabuda al circ. Rogelio Ri-
vel, el germà petit de la fa-
mília Rivel, va decidir
trencar amb la tradició
d’ensenyar les tècniques

de circ a la família i va do-
nar la possibilitat d’ense-
nyar-les a qui les volgués
aprendre, «va democratit-
zar l’aprenentatge del
circ», diu agraïda Anna
Mestres, de l’Escola Ro-
gelio Rivel. El que inicial-
ment van ser uns tallers va
anar agafant forma fins a
esdevenir el bressol de
l’actual escola, amb la ins-
tal·lació d’una vela al cos-
tat mateix de l’Ateneu. Ri-
vel no hi ha treballat mai, a
l’escola, però es va batejar
el centre amb aquest nom

per agraïment a la genero-
sitat de l’artista. L’escola
està oberta a alumnes ma-
jors de 15 anys. El vessant
més lúdic adreçat bàsica-
ment a canalla es continua
oferint des del mateix Ate-
neu Popular de Nou Bar-
ris.

Avui i demà hi ha pre-
vistos tallers de circ, una
cercavila i la pista oberta.
El cabaret de circ amb ex-
alumnes, que ja estava pre-
vist que comencés ahir, es
repetirà només aquesta nit
de dissabte.

L’escola Rogelio Rivel celebra deu anys
J.B. / Barcelona

● De la mort se’n pot ex-
treure vida. L’escriptor
Biel Mesquida opina que
el món literari de Llorenç
Vilallonga neix a Mort de
dama, tot i que molts crí-
tics afirmin que és Bearn
la font sobre la qual es
construeix l’univers crea-
tiu de Vilallonga. Mesqui-
da va pronunciar una con-
ferència dijous al vespre a
la sala d’actes del cercle
dels serveis funeraris de
Barcelona (SFB). Mort de
dama és una novel·la es-
crita de manera pamfletà-
ria quan els Vilallonga es
van quedar sense una teò-
rica herència d’una tieta
llunyana seva, Rosa Ribe-
ra. La peça va resultar un
escàndol per a un col·lec-
tiu d’intel·lectuals nacio-
nalistes de Palma que s’hi
van sentir identificats.
També es feria la classe
més liberal i els aristòcra-
tes, però aquests –menys
llegidors, probablement–
no es van enfurismar tant.
Vilallonga tornaria a revi-
sar el text per a l’edició de
les seves obres completes,
l’any 1965. Va ser llavors
que l’obra va arribar amb
tota la seva intenció al
Principat. De seguida se’n
van fer versions. Ricard
Salvat, el 1970, amb adap-
tació de Biel Moll (tots dos
desapareguts recentment).
Pere Noguera en va fer una
revisió l’any 1980 i, poste-
riorment, el 1998. Ara fa
unes setmanes que Rafael
Duran n’ha fet l’última
proposta. Segons sembla,
la més estripada, que posa
al descobert les migrade-
ses d’una societat hipòcri-
ta. Per sorpresa del direc-
tor, els polítics de les Illes,
sobretot si tenen una ten-
dència conservadora, han
copiat les maneres d’ac-
tuar d’aquella aristocràcia

en decadència que revela-
va Vilallonga ja en els
anys 20 del segle passat.

Biel Mesquida es veuria
amb cor de fer-ne una altra
revisió. Des que als 17
anys va llegir per primer
cop aquest clàssic de la li-
teratura catalana, calcula
que l’ha visitat una vintena
de vegades. I sempre hi
troba noves lectures. Dis-
crepa subtilment d’Aina
Cohen (una poetessa xue-
tona que no pot ser més
que la musa del vers rural i
que no li deixen trencar les
rimes previsibles i d’un
costumisme tronat per es-
copir les seves veritables

tensions) vista en la darre-
ra versió. Per l’escriptor, la
lectura diferent d’aquest
personatge (com podrien
ser-ne d’altres) demostra
que el gruix dels personat-
ges escrits per Vilallonga
no són els titelles, tal com
algú va blasmar en la pri-
mera edició de la novel·la.

L’actual posada en esce-
na de Mort de dama ha tin-
gut un notable èxit a la sala
petita del TNC. No res que
superés l’expectativa. La
por de l’equip de drama-
túrgia (el mateix Duran i
Marc Rosich) era veure
com es rebria la proposta
menys amable al Principal

de Palma, l’altre copro-
ductor del muntatge. Efec-
tivament, Mort de dama ha
estat un bon cop d’estó-
mac al teatre balear. Van
omplir durant les dues set-
manes que s’hi van estar i,
a part de la tensió de la pri-
mera mitja hora de l’estre-
na, les fuetades a una so-
cietat aristocràtica que
s’acaba van tenir una com-
plicitat que sembla que
han perdonat les punxades
doloroses a una manera de
viure. Duran va estar molt
content de veure que els
diaris de l’illa no paraven
de publicar articles, més
enllà de les convencionals
crítiques, en què parlaven
del muntatge: la represen-
tació ha estat un fet cultu-
ral singular.

La tempesta vital que
desemmascara personat-
ges com aquella Obdúlia
Moncada, la rica aristocrà-
tica que es deixa enamorar
pels familiars i amics que
li volen ser hereus. Mes-
quida la qualifica «d’ob-
sessa, malalta, virulenta,
esperpèntica, indisciplina-
da, avara, risible» i encara
un grapat d’adjectius més.
Per Mesquida i Duran,
amb l’assentiment dels as-
sistents a la conferència
del Cercle SFB, tant la so-
cietat de Palma com la ca-
talana es deixa dominar
encara per unes cotilles hi-
pòcrites. Vilallonga, amb
la novel·la, així com la
producció teatral que ara
prepara una gira pel Prin-
cipat, aconsegueix desas-
sossegar aquells gats de la
primera descripció de la
novel·la que, com els ca-
nonges, se senten ben ar-
raulits a l’ombra del barri
de la catedral de Palma en-
mig d’un ambient silen-
ciós, ordenat i sense exces-
sos (si més no, muralles
endins).

Biel Mesquida considera la novel·la «Mort de dama» el fonament literari de Llorenç Vilallonga
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Una mort, una deu

Biel Mesquida, durant la conferència. / GABRIEL MASSANA

n ha sentit enregistraments freds, distan-
ciats, de l’oratori Elies i es disposava a anar
a escoltar-lo sense una especial il·lusió, pe-

rò es va trobar en una d’aquelles vetllades en què
queda clar que un directe reeixit val més que un gra-
pat de gravacions. Víctor Pablo Pérez va saber do-
nar una versió càlida de l’obra en què es retrata el
progressiu desànim del profeta Elies, que arriba a
exclamar: «Ja n’hi ha prou. (...) No desitjo viure
més, perquè els meus dies han estat inútils. He estat
ple de zel pel Senyor i m’he quedat sol; i ells s’han
alçat per prendre’m la vida. Ja n’hi ha prou. Pren,
Senyor, la meva ànima.» En la primera part es passa
per tot de subratllats musicals ben subtils a la inter-
venció dels diversos solistes, fins a esclatar en una
tempesta de foc que Elies provoca invocant els cels
per aconseguir demostrar als partidaris de Baal qui
és el Déu autèntic i, quan ho demostra, fa baixar al
barranc tots els idòlatres i els fa degollar. És el Déu
terrible que descriu la Bíblia quan encara no ha es-
tat dulcificat per l’Evangeli que el converteix ni
més ni menys en pare. I acaba amb un magnífic co-
ral: «Gràcies et siguin donades, oh, Déu.» A la se-
gona, quasi a la fi, el cor explica que quan Elies,
després de sentir la condemna al seu poble i, més
tard, a Horeb, la venjança, «quan el Senyor se’l vol-
gué endur al cel vingué un carro de foc amb flame-
jants corsers i pujà al cel en un remolí». Quan la
música i la interpretació d’aquesta música encerten
a donar la grandiositat i el dramatisme que hi cor-
responen és quan hem d’inclinar-nos davant d’una
gran obra. Víctor Pablo Pérez, que ens ha visitat
com a director diverses vegades, sempre amb un ni-
vell molt digne però amb sort diversa, aquí ha de-
mostrat, a més d’una interpretació convincent, la
seva capacitat per bastir conjunts simfònics. Diri-
geix aquesta orquestra des del 1992 i cal dir que la
formació és òptima, cohesionada, sense ni una fa-
llada instrumental, obedient a totes les gradacions i
els matisos que el director li demana i prou ardida
per sostenir el diàleg amb el potent i ben timbrat
Cor de Cambra del Palau, que dirigeix Jordi Casas.
Els solistes van estar molt ben triats. Va ser una sa-
tisfacció sentir el baríton Mark Stone com a Elies,
excepcional, en especial en l’emotiva ària esmenta-
da; i també els veterans i mítics Ann Murray i Philip
Langridge, encara amb una bona prestació vocal i
el valor afegit de saber fer i saber dir. També San-
drine Piau, més especialitzada en Haendel i barrocs
francesos, es va defensar bé en una obra més avan-
çada com a vídua, àngel i soprano en els concer-
tants, i en especial en l’ària Què m’has fet home de
Déu! i un deliciós fragment posterior dialogat amb
Elies. Va arrodonir l’elenc la jove soprano Paloma
Silva, en el paper de noi, i la prestació angèlica del
Cor Infantil de l’Orfeó, que dirigeix Glòria Coma.
Els aplaudiments van ser emotius, intensos i con-
tinguts, si salvem les vociferacions aprovatòries
impròpies que vénen, sembla ja un costum, d’un
sector de la part alta i que no s’adiuen en aquest cas
a la profunditat i delicadesa de l’obra.
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Un càlid carro de foc
� Programa: Oratori Elies de Fèlix Mendelssohn per

l’Orquesta Sinfónica de Galicia, el Cor de Cambra

del Palau de la Música, el Cor Infantil de l’Orfeó

Català i solistes, dirigits per Víctor Pablo Pérez.

Lloc i dia: Palau de la Música, 1 d’abril.
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Un moment del concert de la Sinfónica. / BOFILL


