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Henri Dutilleux
Compositor

FRANCESC MELCION

“Més que independent,
prefereixo ser inclassificable”

Marta Porter
BARCELONA

Henri Dutilleux és
aquest cap de set-
mana a Barcelona
per escoltar la in-
terpretació que
l’OBC farà del seu
‘Concert per a vio-
loncel i orquestra’.
Als seus 89 anys, el
compositor francès
advoca per la lli-
bertat creativa i l’e-
ducació del públic.

M.P. ¿El ‘Concert per a violoncel’ va
ser un encàrrec de Mstislav Ros-
tropóvitx?
H.D. Sí. El 1961 em va demanar
que li fes un concert per a vio-
loncel, però en aquell moment
no podia perquè estava com-
ponent Métaboles per encàrrec
de l’Orquestra de Cleveland. A
més, llavors no podia viure no-
més de la meva música i tre-
ballava com a director musical
de la Radiodifusió francesa i el
que m’interessava era que al-
tres compositors escrivissin per
a nosaltres. Finalment, vaig es-
criure el Concert per a violoncel el
1968, i el 1970 Rostropóvitx el
va estrenar al Festival d’Ais de
Provença. Després l’ha tocat
per tot el món, als EUA, a Lon-
dres, a Nova York, a Rússia... I
ara estic molt content que
l’interpreti Anssi Karttunen,
que és un gran violoncel·lista.
M.P. ¿Com pot ser que no pogués
viure de les seves composicions si
aleshores ja era un compositor re-
conegut i havia rebut molts premis?
H.D. En aquell moment no tenia
gaires obres en catàleg. Només
havia escrit dues simfonies i
fins i tot les obres de cambra
eren escasses. Però aleshores
m’interessava molt la feina que
fèiem a la Radiodifusió france-
sa, encarregar obres a joves
compositors com Betsy Jolas,
que va ser un gran músic,
Maurice Ohana i també a un
jove Pierre Boulez. Vam gua-
nyar alguns Prix Italia a la mi-
llor producció radiofònica.
M.P. Vostè ha viscut tota l’evolució de
la música del segle XX. ¿Com qua-
lificaria musicalment aquests cent
anys?
H.D. Vaig començar com a com-
positor en un moment en què
a Europa hi havia una omni-
presència del serialisme, era la
tendència dominant. Probable-
ment va ser un període neces-
sari a l’època, però eren molt
durs, molt violents contra els

que no estaven d’acord amb la
seva tècnica. Era la violència de
la joventut. I tothom que no
combregués amb la tècnica
serial de l’Escola de Viena no
existia. Va ser una mica el meu
cas. Això em va fer reflexionar
i vaig voler conèixer les
partitures d’aquells que durant
molts anys van ser uns
perfectes desconeguts a França.
I vaig descobrir un jove Pierre
Boulez, amb coses molt
interessants. I jo era com un
cotxe guardat en un garatge.
Però després en vaig sortir i
vaig conèixer compositors molt
interessants com Michael
Tippett, Ligeti i Messiaen, que
és el més gran compositor
francès del segle XX, després de
Ravel i Debussy, i del món.
M.P. Parlant de Ravel i Debussy, es
diu que vostè n’és el continuador.
H.D. El gran continuador de De-
bussy és Messiaen. En el seu
Martiri de Sant Sebastià hi ha
una gran influència de Pélleas et
Mélisande. I a mi també m’ha
influït, però sobretot Ravel,
massa i tot quan era jove. He
destruït moltes partitures me-
ves de joventut perquè estaven
massa influïdes per Ravel i les
trobava innecessàries. Jo sóc un
gran admirador de Ravel i amb
ell és suficient. Molta gent ha
dit de mi que són un músic
independent, però jo preferei-
xo que diguin que sóc inclassi-
ficable. Jo depenc en certa me-
sura de l’Escola de Viena, però
sense adoptar la seva estètica.
M.P. Durant els últims 50 anys hi ha
hagut un veritable trencament en-
tre el públic i els compositors. A què
és degut?

H.D. El públic és hostil a la mú-
sica contemporània perquè
s’ha tocat massa música serial
sense triar el que realment era
bo, hauria calgut dir no i esco-
llir millor. Hi ha hagut massa
academicisme, sempre s’ha to-
cat sota els mateixos clixés.
Després hi va haver la reacció
contrària i els compositors fe-
ien música banal que recorda-
va massa el passat, s’agenolla-
ven davant el públic. Jo penso
que al públic cal respectar-lo
però també educar-lo.
M.P. Però, això com s’aconsegueix?
H.D. Jo trobo molt necessari que
abans de cada concert el com-
positor o el solista pugui expli-
car al públic la seva obra. Això
és una cosa que es va començar
a fer als Estats Units amb molt
bon resultat i que després
també s’ha fet al Japó i a Fran-
ça. Si nosaltres tenim aquest
contacte directe amb el públic,
a poc a poc li interessarà la
novetat. Si no, la música aca-
barà en un museu.
M.P. ¿L’han influït els grans fets
històrics en la seva música?
H.D. Sí, hi ha hagut fets de la
història de la humanitat que
m’han colpit profundament. El
més greu va ser el martiri de la
guerra contra el poble jueu,
que la gent no va conèixer fins
que va ser massa tard. He tin-
gut amics que van perdre tota
la família. I la Guerra Civil Es-
panyola, que va provocar la di-
visió entre les famílies. En
aquell temps vaig escriure
música, cançons sobre els de-
portats. Però també hi ha ha-
gut altres períodes històrics
més feliços, enriquidors.

PERFIL
Henri Dutilleux (Angers,
1916) és un dels composi-
tors vius de més prestigi
internacional. El seu pri-
mer reconeixement va ser
als 22 anys, en rebre el
prestigiós Gran Premi de
Roma de composició, i el
seu gran primer èxit in-
ternacional, quan Rostro-
póvitx va estrenar el seu
‘Concert per a violoncel i
orquestra. Tout un monde
lointain’. Malgrat interes-
sar-se per tots els estils
musicals del segle XX, Du-
tilleux s’ha caracteritzat
per refusar el serialisme i,
amb un llenguatge molt
personal, aprofundir en la
rítmica i la melodia, recol-
zant-se en una instrumen-
tació subtil i refinada.

De la seva obra, no ex-
cessivament abundant, a
més de l’esmentat ‘Con-
cert per a violoncel’, des-
taquen ‘Quatre mélodies
pour chant el piano’
(1943), escrites durant la
guerra, el ballet ‘Le Loup’
(1953), encàrrec del core-
ògraf Roland Petit, ‘Méta-
boles’ (1965), una de les
seves obres més fre-
qüentment interpretades,
el quartet de corda ‘Ainsi
la nuit’ i el ‘Concert per a
violí. L’arbre des songes’
(1985), que va estrenar
Isaac Stern amb l’Orques-
tra Nacional de França
dirigida per Lorin Maazel.
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Joan Font i
Jordi
Castellanos
s’incorporen al
consell artístic
del TNC

Redacció
BARCELONA

E
l director de Come-
diants, Joan Font,
que s’encarregarà
de l’àrea de teatre
familiar i relació
amb les companyi-

es, i el filòleg Jordi Castellanos,
que assumirà l’àrea de teatre i
literatura catalanes, són els úl-
tims fitxatges per al nou consell
artístic del Teatre Nacional de
Catalunya. S’hi incorporaran l’1
de setembre per preparar amb
el futur director del teatre, Sergi
Belbel, la programació de la
temporada 2006-2007. El nou
consell manté dos integrants de
l’actual, Feliu Formosa, a l’àrea
la dramatúrgia universal, i Es-
teve Miralles, responsable de
dramatúrgia contemporània i
estrangera. A més dels 4 col·la-
boradors esmentats, al consell
també hi haurà Toni Casares
(dramatúrgia contemporània
catalana) i Sol Picó (dansa i tea-
tre de gest), que ja es van anun-
ciar quan es va fer públic que
Belbel seria el nou director.
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El Teatre Arca estrena
‘Assassins anònims’
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La companyia Teatre Arca
presenta Assassins anònims, una
comèdia policíaca que
reflexiona sobre “la violència de
les relacions humanes” en clau
d’humor negre. L’espectacle,
que es representa al Teatre
Villarroel de Barcelona, relata la
història de tres assassins
“normals” que expliquen les
seves vivències. De fet, segons el
guionista i actor de l’obra Jesús
Roche els personatges són “tres
pobres persones amb conflictes
interns que només es
diferencien de la resta perquè
tenen les mans tacades de
sang”. La resta d’actors són Tony
Monteys i Vicente Gil, i el
coautor del text és el creador
del còmic Torpedo, Enrique
Sánchez Abulí. La música és de
Lluís Petra i l’escenografia, de
l’il·lustrador Félix Vega.
A més, l’espectacle teatral s’ha
convertit en un còmic en blanc
i negre, editat per Planeta
D’Agostini, en el primer intent
d’elaborar una historieta a
partir d’una obra teatral. Les
dues versions són similars, però
el final del còmic és més cruent
que el del seu homònim teatral.
L’espectacle és una aposta de
Teatre Arca i serà a la cartellera
de Barcelona fins al 5 de juny.
S’espera que, més tard, la
companyia representi el text
d’Assassins anònims a la Sala Alfil
de Madrid.


