
EL PUNT | Dilluns, 17 de setembre del 2007 CULTURA -  ESPECTACLES  33

PUBLICITAT

8
4
5
3
7
9
-8

7
3
3
4
2
Y

arles Mallol juga contínuament amb les ac-
cions que no es veuen a l’escenari i que
condicionen l’opinió dels personatges. La

seva ficció és la de malpensar, la de creure sempre
que el comportament de l’altre serà el més negatiu
possible. Si un home no explica on ha estat, tota la
nit passejant pel Raval, només queda pensar que
s’ha embolicat amb una jove; si la mare sempre cita
l’amic del pare en somnis és perquè deu haver-s’hi
ficat al llit; si la companya sempre arriba a la mati-
nada a casa dient que està seguint la reforma de la
torre de Llançà és perquè s’ha embolicat amb un
paleta o, pitjor, amb l’amic descentrat que no expli-
ca mai el perquè de les seves sortides nocturnes. In-
dagacions que no es confirmen mai.

L’espai i l’ambient són depressius. L’espectador
haurà de reconstruir la realitat, a partir de les opi-
nions dels personatges que cregui. La peça, tremen-
dament intensa i misteriosa, té, però, algun proble-
ma de ritme i un final massa previsible. Cal desta-
car el treball dels actors, amb uns diàlegs obsessius
i una entrega física al muntatge. Conclusió: els
dubtes entren a casa, només pel fet de començar a
sospitar de l’altre. Mallol aprofita l’oportunitat del
cicle de teatre contemporani català a la Beckett per
descobrir-se com a autor intrigant. Cal seguir-lo.

C

teatre | «molta aigua»

Dubtes raonables
dins de casa

� Autor: Carles Mallol

Director: Víctor Muñoz

Intèrprets: Miquel Bonet, Sandra Monclús, Guillem

Motos, Fina Rius i David Vert

Dia i lloc: dijous, 13 de setembre (fins al 30) a la

Sala Beckett

JORDI BORDES

a melodia popular El cant
dels ocells, tal com havia
apuntat el diari de dijous

passat, va ser el tema que enllaçava
les cinc sessions de les Musicades
de Lió d’enguany, de les quals vam
assistir a les dues primeres. El dia
13 es va fer la versió de cant i piano
elaborada per Emili Brugalla; el
dia 14 es va repetir i, a més, s’hi va
afegir una exquisida versió de Ta-
verna-Bech; per al dia 16 hi havia
prevista una versió pianística de
Jean Robillard; per al dia 18 una al-
tra de composta per a l’ocasió de
Narcís Bonet i, com a cloenda, el
dia 19, la de Pau Casals per a vio-
loncel i piano. Aquest marc feia
que cada dia hi hagués la presència
de músics catalans. De les dues
sessions primeres, totes de molt

L

bon nivell, van destacar les inter-
pretacions d’Ofèlia Sala i Emili
Brugalla de tres cançons del Com-
bat del somni, de Frederic Mom-
pou, sobre poemes de Josep Janés;
els dos poemes de Trinitat Catasús,
Abril i Maig, musicats per Eduard
Toldrà; cinc Preludis, de Frederic
Mompou, pel pianista Josep Co-
lom, i el Passim trio, de Joan Guin-
joan, interpretat pel Trio Kandins-
ki (Corrado Bolsi, violí; Amparo
Lacruz, violoncel, i Emili Bruga-
lla, piano).

� De les dues sessions

primeres, totes de molt

bon nivell, van destacar

Ofèlia Sala i Emili

Brugalla

Les Musicades tenen un estil
propi de presentar la música com a
element viu. Fins al darrer moment
pot canviar l’ordre, les obres i els
intèrprets d’un concert. Les propi-
nes s’eliminen per no causar greu-
ges comparatius i, a part de la qua-
litat dels intèrprets, hi ha altres ele-
ments que es tenen en compte, com
el desig d’una de les ànimes de
l’esdeveniment, el lutier Jean-Fré-
dérick Schmitt, que desitjava veu-
re com l’Stradivarius de Joseph

Joachim, l’amic de Brahms, que
toca Matthias Lingenfelder, har-
monitzava amb les dues violes
Maggini de principi del XVII de
Bruno Pasquier i Wolfgang Talirz.
Tots els esmentats més Johannes
Goritzki, amb un violoncel Goffri-
ler c.1680; el magnífic Francis
Gouton, amb un Montagnana del
1734, i Thiery Marinelli, amb un
violí també Montagnana del 1725,
paradoxalment van tocar, i molt
bé, una obra representativa del
1899, La nit transfigurada, d’Ar-
nold Schönberg.

Cal dir que la invitació als nos-
tres músics va ser corresposta per
l’Institut Ramon Llull, que va ser,
juntament amb la regió Rhône-Al-
pes, un dels dos principals patroci-
nadors. Els concerts van ser enre-
gistrats per Radio France. La ses-
sió del dia 14, dedicada íntegra-
ment a compositors i intèrprets ca-
talans va tenir la presència de Car-
les Torner, director de l’àrea d’hu-
manitats de l’Institut que duia la
representació del seu director Jo-
sep Bargalló i que, juntament amb
el president de les Musicades, Ber-
nard Maillot, va obrir l’acte.

Ens en vam anar i a l’oïda, hi dú-
iem la mateixa sensació que la can-
çó de Toldrà que es va interpretar:
les dues sessions, com un núvol,
intenses però lleugeres, havien fet
bo el passa cantant.

clàssica | musicades de Lió

Catalunya, convidada
� Programació: Obres de

Dohnányi, Schubert,

Montsalvatge, Schönberg,

Granados, Mompou, Toldrà,

Guinjoan i Taverna-Bech, per

Ofèlia Sala, soprano; Josep

Colom i Emili Brugalla, pianos;

Trio Kandinski; Matthias

Lingenfelder i Thierry Marinelli,

violins; Bruno Pasquier i Wolfgang

Talirz, violes; i Francis Gouton i

Johannes Goritzki, violoncels.

Lloc i dia: 17es Musicades. Sala

Molière. Lió. 13 i 14 de setembre.

JORDI MALUQUER


