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na primera cita mai no és fàcil, però sí exci-
tant. Dimarts, el Teatre Auditori de Sant
Feliu de Guíxols va ser l’escenari d’una

primera cita entre l’orquestra de Maria Schneider i
la majoria del públic present, que degustava per pri-
mera vegada la música d’aquesta atípica big band
dirigida per una de les compositores més promete-
dores del jazz actual. Schneider no recorre als es-
tàndards: només interpreta les pròpies composi-
cions, acceptant el risc sense xarxa. Concretament,
l’orquestra va interpretar set temes, quatre en la pri-
mera part, tres en la segona, sense bisos (ja eren
quarts d’una de la matinada: un horari no gaire
americà). Set temes que, a més, semblaven triats
expressament com una espècie de menú degustació
de la seva discografia: va començar amb Green pie-
ce, del disc Evanescence (1992) i, després de fer
una parada en el Tork’s Cafe, va continuar amb
Night Watchmen, de Coming about (1995) i Choro
dançado, de Concert in the garden (2004), el disc
amb què Schneider va aconseguir el seu primer
Grammy. La segona part es va obrir amb El viento
–la naturalesa és una de les grans fonts d’inspiració
de l’autora–, també de Coming about, i després
l’orquestra va navegar pel Sea of tranquility,
d’Allegresse (2000), per acabar amb Cerulean
skies, del seu últim disc, Sky blue (2007), la peça
inspirada en els ocells i les seves migracions que va
rebre l’últim Grammy a la millor composició ins-
trumental de jazz. Envoltada d’una imponent sec-
ció de vents que va brillar especialment en els so-
los, amb l’acordió i la guitarra distorsionada com a
trets diferencials respecte al format tradicional de
big band, Schneider va sortir airosa de la primera
cita amb la Porta Ferrada, i després va sortir al ves-
tíbul a saludar i a signar discos, demostrant que no
s’ha adormit sobre els llorers, ni sobre els Grammy.
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música | maria schneider

Primera gran cita
� Intèrprets: Maria Schneider Jazz Orchestra.

Dia i lloc: Dimarts 15 de juliol. Teatre Auditori de

Sant Feliu de Guíxols. Festival de la Porta Ferrada.
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Schneider, amb un dels seus músics. / PERE CARRERAS

ls sevillans Atalaya tenen
una veu pròpia que fa fàcil-
ment identificable ni que

sigui una simple imatge d’un dels
seus muntatges. És la veu que li
han atorgat el recentment desapa-
regut Carlos Iniesta i el seu germà,
el director Ricardo Iniesta. És una
veu que ja té 25 anys i no ha perdut
gens de vigor. Potser interès, i en
moments puntuals, però mai vigor,
ni energia. Els muntatges de la
companyia sevillana, i Ariadna no
n’és una excepció, sempre com-
pleixen uns mínims. L’espectador
sempre sortirà impressionat pel
treball de conjunt; per la sincronit-
zació i col·locació de les veus; pel
disseny de llums, que sempre su-
ma, i mai resta; per la utilització in-
tel·ligent dels objectes en escena,
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en aquest cas una vela unida a qua-
tre grans cons metàl·lics situats als
extrems de l’escenari per una cor-
riola, i que tant podia fer de vaixell,
com d’illa deserta, com de mar o,
elevada uns metres i combinada
amb la foscor, conferia al laberint
del minotaure una atmosfera
claustrofòbica.

Però tot i reconèixer que tots
aquests aspectes són trumfos, a
més de les interpretacions d’Auro-
ra Casado (Ariadna) i Jerónimo
Arenal (Dionís), en aquest cas falla
un text molt fluix, excessivament
retòric, poc cohesionat, amb defi-
ciències en la seva construcció,
que deixa a les envistes les costu-
res, amb algun error de direcció –el
recurs que el cor repeteixi quelcom
que ha dit un dels protagonistes
s’ha d’utilitzar amb seny, sense
abusar-ne, per no caure en el ridí-
cul o la repetició innecessària, i a
Iniesta en alguna ocasió li passa– i
una gestualitat que en moltes oca-
sions no ajuda l’actor en res, més
aviat al contrari, resta entitat al per-
sonatge. Un cas flagrant d’això és
Joaquín Galán, ja per si mateix poc
orgànic, que fa un Teseu en què ha
de combinar el seu paper amb un
seguit interminable d’exercicis de

tai-txi-txuan. Contrasta enorme-
ment la seva artificiositat amb la
tragèdia que viu Aurora Casado
(Ariadna) i l’histrionisme de Jeró-
nimo Arenal (Dionís), molt més
autèntics. El més greu és que fa la
sensació que, si no es redreça la si-
tuació, aquestes deficiències po-
den perjudicar la marca de la casa,
poden transformar la veu pròpia en
crit deforme i estrident.

Ariadna és la dona que vol viure,
no sobreviure, que no es vol sot-
metre als designis del seu pare, Mi-
nos, ni tampoc als dels déus, en
aquest cas Dionís, el qual, mitjan-
çant l’engany, aconsegueix que
Teseu, després de rebre l’ajuda
d’Ariadna per matar el minotaure i
sortir del laberint, l’abandoni a
l’illa de Naxos. Allà Dionís li fa
veure que no té altra alternativa
que sotmetre’s i casar-s’hi, però
Ariadna opta pel suïcidi abans que
abandonar el timó del seu propi
destí. En aquest sentit, Ariadna és
el paradigma de dona moderna,
que es rebel·la contra l’opressió,
sigui de la mena que sigui, amb
menció especial per a la religió, i
defensa la seva llibertat a ultrança,
considerant que sense, la vida no
és vida, i no val la pena viure-la.

� Dramatúrgia i direcció: Ricardo

Iniesta.

Interpretació: Raúl Vera, Sílvia

Garzón, María Sanz, Joaquín

Galán, Aurora Casado, Jerónimo

Arenal, Lisia Mauduit, Alba Mata i

Bea Ortega.

Lloc i dia: Teatre de Sant Feliu

de Guíxols, 13 de juliol del 2008.

Festival de la Porta Ferrada.

teatre | «ariadna»
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Frankenstein teatral

Les vestals d’Afrodita, el cor que amplifica les tensions, amb Ariadna al centre, a l’illa de Naxos. / ATALAYA

● El magistrat del jutjat de
primera instància número
4 de Lleida, José Luis
Martínez, s’ha declarat
competent per estudiar la
propietat de 83 de les 113
obres d’art en litigi que el
Bisbat de Barbastre-
Montsó reclama al de Llei-
da arran de la demanda ci-
vil que va presentar l’As-
sociació d’Amics del Mu-
seu de Lleida per determi-

nar la propietat dels béns
en litigi del Museu de Llei-
da, Diocesà i Comarcal.

El magistrat recull juris-
prudència del Tribunal Su-
prem sobre un cas similar
plantejat pel bisbat de Ja-
ca, que, en un assumpte de
béns eclesiàstics, va dir
que això era competència
de la Santa Seu. Els jutjats
van donar la raó a la de-
manda del bisbat aragonès
però el Suprem va dicta-

minar que la justícia civil
era competent per estudiar
el cas perquè li donava a la
Santa Seu «una potestat
superior a la pròpia de
l’Estat que no pot ser ha-
vent-hi la Constitució». Al
judici, també hi serà pre-
sent el de Barbastre-Mont-
só «que podrà presentar
aquelles proves que pu-
guin demostrar que les
obres són seves».

Francesc Sapena, advo-

cat de l’Associació
d’Amics del Museu de
Lleida, ha explicat que
amb la legislació civil ca-
talana del 2006, perquè
una persona o entitat po-
gués acollir-se a la usuca-
pió per reclamar la propie-
tat d’un bé material de cai-
re artístic han de passar
tres anys, quan abans eren
sis. El dret d’usucapió re-
coneix que qualsevol per-
sona o institució que de-

mostri la propietat d’un bé
durant tres anys de forma
pacífica i pública, en pu-
gui reclamar la seva pro-
pietat sempre que el jutge
ho estimi oportú a partir de
les proves presentades que
ho demostrin. Sapena ha
deixat clar que la demanda
interposada reclama la
propietat de 83 de les
obres. Dimarts passat, el
conseller de Cultura, Joan
Manuel Tresserras, va

afirmar que 30 de les 113
peces es troben al Museu
de Lleida en règim de di-
pòsit i són propietat del
Bisbat de Barbastre-
Montsó, fet que sempre ha
estat reconegut pel Con-
sorci del Museu. Sapena
reconeix que els Amics del
Museu no disposen de do-
cuments que demostrin la
propietat de les cinc obres
restants que no estarien en
règim de dipòsit.

La justícia civil es declara competent per estudiar la
propietat de les obres en litigi del Museu de Lleida
ACN/ Lleida


