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MagistralMutter

Woyzeckenterradeningú

CRÍT ICA DE MÚSICA CLÀSSICA

CRÍT ICA DE TEATRE

Anne-Sophie Mutter durant la seva actuació al Palau

Xavier Albertí, ahir, disfressat de directora d’orquestra al costat de la soprano Begoña Alberdi

Anne-Sophie Mutter

Intèrprets: Orquestra Nacio-
nal d’Espanya (ONE)
Direcció:M. Harth-Bedoya
Lloc i data: Palau 100. Palau
de la Música (25/IX/2014)

JORGE DE PERSIA

Un concert que proposa tres
àmbits d’anàlisi: la valentia de
programar una estrena, de
convidar a l’Orquestra Nacio-
nal d’Espanya (bona picada
d’ullet per a molts en aquests
moments), i finalment la ga-
rantia d’una deessa del violí.
Anne-Sophie Mutter va mos-
trar la seva gran vàlua i forta
dosi de maduresa. La versió
del Concert núm. 1 de Max
Bruch va ser vibrant, amb un
devessall sonor a l’allegro, en-
cara que de resultant una cosa
rígida i poc mal·leable, que
aviat va aclarir amb la brillan-
tor del tema final i l’exercici

magistral de tensió i color. Pe-
rò va mostrar el millor a les
propines de Bach, on va com-
paginar virtuosisme del bo,
amb gran precisió, so càlid, ar-
ticulació magistral i delicats
matisos.
Segon: l’ONEvadestacar du-

rant molts anys per no sortir
de la seu i amb rendiment desi-
gual. I va arribar l’època Pons,
2003-2012, en què el director

català va saber construir una
nova orquestra, que és la que
hem sentit; instrument que
amb bons directors mostra la
seva eficàcia. En aquesta oca-
sió el peruà Miguel Harth-Be-
doya, de carrera internacional
i personalitat, va fer lluir els
seus elements sobretot en la
Simfonia núm. 9 de Dvorak:
bons solistes –ja de l’antiga
època: el clarinet–, o flauta,
oboè, corn anglès i metalls. Un
exquisit so a la corda, amb un
segonmoviment d’alt nivell en
empastament i expressió. I un
scherzo subtil en la rítmica.
Tercer: estrena de Bach im

Himmel per a gran orquestra
del compositor català Bernat
Vivancos, que va destacar en
els últims temps pels seus tre-
balls corals, de molta persona-
litat i substància. La seva ads-
cripció a una modalitat cons-
tructiva d’estilística madurada
fa anys en autors com Philip
Glass condiciona en certa ma-
nera els seus treballs, ja que a

partir de l’exposició de l’allar-
gat tema bachià (del Preludi
núm. 1 d’El clave ben temperat)
es pressentia la continuació.
Introducció gradual de sec-
cions amb notes llargues sobre
base temàtica ostinato i alter-
nança tímbrica. Una construc-
ció que arriba al públic –sobre
la qual intento no expressar el
meu gust personal– i que acon-
segueix un efecte tensionant.c

Woyzeck

Autor: Georg Büchner
Traducció, versió i direcció:
Marc Rosich
Lloc i data: Sala Beckett
(fins al 5/X/2014)

JOAN-ANTON BENACH

Woyzeck, l’obra pòstuma, inaca-
bada i més representada de l’ale-
many Georg Büchner (Goddelau
1813 - Zuric 1837) acaba d’estre-
nar-se a la Sala Beckett, traduïda,
adaptada i dirigida per Marc Ro-
sich (Barcelona, 1973). En esce-
na, vuit intèrprets, vinculats qua-
si tots a la Companyia Parking
Shakespeare creada el 2009 i

compromesa en representar una
obra a l’any del clàssic anglès i
fer-ho enun espai públic, amb en-
trada gratuïta, sense escenogra-
fia ni il·luminació especial.
L’any passat el grup va ampliar

aquest programa mínim fent una
obra de Phillip Ridley a Can
Fabra i enguany instal·lant-se a la
Sala Beckett fins al proper 5
d’octubre.
Encomanat potser de l’aire es-

portiu de la colla shakespeariana
que li ha tocat comandar, Marc
Rosich ha aconseguit elWoyzeck
més airejat i expeditiu dels molts
que s’han vist pels teatres d’aquí i
de les principals ciutats d’Euro-
pa. Una altra cara del clàssic. En
efecte, mentre, normalment, en
la primera escena de l’obra escol-

tàvem el consell del Capità (“A
poc a poc, Woyzeck, a poc a
poc!”) quan el pobre soldat l’està
afaitant, a Woyzeck, aquí el
veiem córrer com un esperitat,
per tot el perímetre longitudinal
de l’espai escènic, com si el direc-
tor volgués proclamar d’entrada
que allò que vindrà a continuació
és una rèplica taxativa del que va
voler explicar-nos Büchner
abans de morir.
Dramaturg responsable d’adap-

tacions tan importants i encerta-
des com Pedra de tartera, Mort
de dama o Tirant lo Blanc, Marc
Rosich ha volgut fugir de tot el
que pogués recordar les visions
tradicionals de Woyzeck. I així,
documentant-se sobre l’entorn
del personatge, retrobem el pro-

tagonista (Carles Gilabert) que
parla de la francmaçoneria,
perquè se sap que l’autor era ad-
dicte a les societats secretes, i el
personatge de Käthe (Ariadna
Matas) explicant el seu joc suïci-
da d’empassar-se unes agulles de
cap, suggerit pels informes mè-
dics sobre el pare deBüchner pu-
blicats de fa poc, comrelata elma-
teix Rosich.
És a dir, hi ha en el muntatge

uns elements nous en relació a
l’original, mentre, per contra, la
nova dramatúrgia suprimeix es-
cenes, com la dels obrers o la de
les nenes, que en el text de Büch-
ner duen els números 12 i 21 res-
pectivament, i també personat-
ges secundaris com el Sergent,
Margret, el Pregoner, l’Hostaler,
etcètera. L’autor de Woyzeck
mostrà el seu art extraordinari
en descriure amb una formidable
economia col·loquial les repres-

sions que encerclen el protagonis-
ta i que elmenen a una progressi-
va alienació, a una gelosia cega i,
finalment, a l’assassinat deMarie
(Ester Cort), la seva dona. Ara bé,
si a més dels volguts estalvis tex-
tuals de Büchner, l’adaptador ar-
riba amb unes tisores, no diré
que inhàbils, però amb ganes de
treballar, l’angoixa, l’opressió i el
desgavell mental de l’infortunat
soldat, pot esdevenir una tragè-
dia interior imperceptible per a
l’espectador.
Tan imperceptible com els

llocs precisos de l’acció, movi-
ments i paraules en terra de nin-
gú per culpa de privar l’audièn-
cia d’una escenografia mínima-
ment funcional.
Val a dir que Rosich l’encerta

dirigint, amb els esmentats,
García Balada (Tambor Major),
Santi Monreal (Doctor) i Ricard
Sadurní (Capità).c

MAITE CRUZ

A. BOFILL

JUSTO BARRANCO
Barcelona

El director del Teatre Nacional
de Catalunya, Xavier Albertí, vol
trencar tòpics i reescriure la his-
tòria cultural que ens han expli-
cat. I ho està aconseguint. La se-
va estratègia passa per recuperar
l’exuberant cultura popular cata-
lana enterrada per les circums-
tàncies polítiques i socials, fossin
el franquisme o l’elitista visió cul-
tural del noucentisme. I si l’any
passat el torn va ser per al teatre
de Pitarra, que per Albertí és un
dels grans responsables que el ca-
talà s’hagi mantingut com a llen-
gua d’ús comú i no acabés restrin-
git a llengua literària com l’occi-
tà, aquest any el TNC obre la se-
va temporada reivindicant la sar-
suela catalana.
Perquè la sarsuela no només

va parlar en castellà. També ho
va fer en català. I molt. Tant, que
Barcelona va arribar a liderar la
producció sarsuelística a Espa-
nya gràcies al Paral·lel, i es van

crear unmiler de sarsueles en ca-
talà, 400 encara conservades.
D’elles, tretze –com La meva ro-
sa no és per a tu, Les noies de l’Es-
tatut, La Paula té unesmitges i La
falç al puny– sonaran de nou des
de dijous vinent i fins diumenge
a l’espectacle inaugural de la tem-
porada del TNC, Per començar,
sarsuela!, la recaptació del qual
té finalitats solidàries i que estarà
protagonitzat per la soprano Be-
goña Alberdi, el tenor Antoni
Comas, la mezzo Núria Dardi-
nyà, el baríton Xavier Mendoza,
l’actor Oriol Genís i els artistes
de circ Quim Giron i Christophe.
Els acompanyarà l’Orquestra de
les Glòries Catalanes, formada
per alumnes de l’Esmuc i encap-
çalada per la prestigiosa directo-
ra polonesa Wanda Pitrowska,
que no és cap altra que el mateix
Xavier Albertí convenientment
transvestit.
UnAlbertí que afirma quemol-

tes vegades la història del teatre
líric català s’escriu com el fracàs
en l’intent de fer òpera catalana

oblidant, en canvi, l’enorme èxit
amb la sarsuela gràcies a Nicolau
Manent, Enric Morera, Felip Ca-
parrós o Rafael Martínez Valls.
Una sarsuela catalana que neix a
mitjans del segle XIX alhora que
la de Madrid, just en el moment
en el qual les grans ciutats euro-
pees augmenten depoblació i cre-
en els seus eixamplaments.
La societat demasses incipient

adopta un nou teatremusical que
en uns llocs es diu opereta, en al-
tres singspiel i aquí sarsuela. Un
gènere que es transformaria se-
gons els gustos canviants del pú-
blic però que a tot arreu va ser un
important articulador polític
dels nous nacionalismes cultu-
rals: la sarsuela permetria la con-
solidació del català en la cultura
popular i transmetria qüestions
històriques. El franquisme va aca-
bar amb això, i amés va imprimir
el seu segell ideològic sobre el gè-
nere. Un gènere que per a Albertí
cal reviure perquè “és un dels ins-
truments patrimonials més im-
portants que tenim”.c

ElTNCrecuperaelgrantresor
ocultde lasarsuelacatalana
El teatre obre el curs amb un espectacle líric que inclou circ


