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Amb la col·laboració de:

La mirada etíop

El dissabte 28 i el diumenge 29
de juny podràs comprar

el CD de la coral ARS TUNAE

Els beneficis aniran íntegrament a la fundació PROYECTO VISIÓN

De venda en quioscos
i a la botiga del diari   AVVUUII 

Només a Barcelona i província

PPRROOYYEECCTTOO VVIISSIIÓÓNN és una Associació Mèdica per a la prevenció de la
ceguesa, fundada l’any 1994, que té la seva seu a Barcelona. El seu
objectiu es “evitar la ceguesa evitable” a Etiòpia.

AARRSS TTUUNNAAEE és una agrupació musical fundada l’any 1995 i que està
formada per 36 components. Com a associació sense ànim de lucre,
els seus concerts tenen finalitat benèfica. Amb els seus instruments
(acordions, baixos, bandúrries, contrabaix, guitarres, llaüts, mandoli-
nes, percussió i piano) combinen les interpretacions pròpiament ins-
trumentals amb les obres cantades.

8,95¤

Només amb l’

l’essencialitat d’un concen-
trat material temàtic i
deixa clars intencions i re-
cursos. Capta l’interès i
aconsegueix que la gran
orquestra llueixi amb un
segon moviment formida-
ble per l’articulació d’un
discurs de frases curtes
sobre un fons harmònic en
mutació permanent.

Una obra classicitzant i
austera en contrast amb
l’exuberant Moviment sim-
fònic ‹Le tombeau de Gus-
tav Mahler› del seu conciu-
tadà Carles Guinovart i Ru-
biella (1941), copiós,
proteïforme i multifacètic i
tot un document dels inicis
simfònics del compositor als
voltants de 1975. Amb un
llenguatge especulatiu puja,
baixa i giravolta i va del
murmuri al cataclisme, i ge-
nera una sensació de catarsi
en contrast amb el majestà-
tic equilibri de Pueyo. L’opo-
sició Mahler-Bruckner en
seria un bon precedent.

Un volenterós concert a
recuperar en temporada
regular dirigit per Valdivie-
so amb autoritat i massius
resultats.

Simfonisme català
OBC. Dir.: Manel Valdivieso.
L’Auditori, 19 de juny.

L’OBC segueix trac-
tant la contempora-
neïtat com una

quota indefugible. Quan
interessa la desestructura-
ció i l’arruga resulta tan
bella com l’abstracció en
pintura o l’agressivitat en
arquitectura, la modernitat
musical segueix sent la
seva assignatura pendent
a despit d’una idoneïtat
màximament competitiva
en aquest sector.

Sota l’esforçada batuta
de Manel Valdivieso ho
confirma aquest programa
fora de temporada amb
obres molt entenedores –i
aplaudides– de Salvador
Pueyo i Carles Guinovart,
complementades per les
Impressions camperoles
de Joaquim Serra (1907-
1957), escrites per a cobla,
estrenades el 1927 i ampli-
ades a versió orquestral.

La Simfonia del barcelo-
ní Salvador Pueyo (1935),
un encàrrec de l’OBC, és un
tríptic que es centra en

Crítica clàssica

Encaix problemàtic

Xavier
Casanoves

Danés

Fusiódecultures
L’Espai Brossa estrena ‘Dos de dos’, d’Albert Mestres

Teresa Bruna
BARCELONA

La poètica de l’Espai Brossa
es comença a transmetre
des de la presentació a la
premsa. Ens citen en una
granja del carrer Joaquim
Costa: “El Terenci va néixer
a sobre”, diu Hermann Bon-
nín assenyalant el sostre. El
local està envoltat d’immi-
gració, latemàticadeDosde
dos, la primera coproducció
del petit espai amb el TNC.
És un treball sorgit del T6,
amb autoria d’Albert Mes-
tres. L’interpreten Jaume
Bernet, Teresa Urroz i Irfan
Cheema Chudhary, dirigits
per Joan Castells. S’estrena
demà.

Per a Mestres ha sigut un
treball difícil, i fins i tot es va
plantejar abandonar: “Al
final ha quedat una obra pe-
titetaquefunciona.Noparla
del que els passa als emi-
grants, sinó de com els re-
bem nosaltres, gent catala-
na que veu com el barri es
fon i els va deixant sense
context”. A una parella de

catalans ja grans, ell aficio-
natalscastells iellamestres-
sa de casa, habitual a La Pa-
loma i amb la dèria d’anar
explicant a tothom com fa el
menjar, se’ls va distorsio-
nant la convivència a causa
d’un pakistanès que conver-
teix la seva vida en una me-
na de cabaret multicolor.

“L’hem treballat amb sen-
titde l’humori l’hemimpreg-

nat d’història, com ho està
aquesta granja. L’obra dislo-
ca la societat a partir de la
maneracomelscatalansens
prenem el tema de la immi-
gració. Hi ha una intoleràn-
cia total: ens deixa retra-
tats”, diu Castells. Mestres,
quelatemporadapassadava
estrenar al TNC Temps real,
també dins del T6, puntua-
litza: “Aquesta no és dura.

L’hem fet divertida, amb un
vestuari molt de teatre. Fre-
ga el fregolisme”. Joan Ala-
vedra ha fet un treball mu-
sical rigorós que ha donat
peu a números musicals, ex-
plica Castells, que deixa cla-
ra la dificultat de l’obra de
Mestres: “Hi ha un monòleg
de 20 minuts que és el més
difícil de memoritzar de la
història del teatre”. ■

A l’obra es balla flamenc, cancan, bolero..., tot barrejat amb cançons populars catalanes ■ V. BARELLA


