
*) LA VANGUARDIA ( ' & % ' $ # DILLUNS, 1 AGOST 2022

El flautista i director Giovanni Antonini encara avui a Torroella l’obra de Vivaldi i la d’Albinoni
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Com ja plantejava a Alguns dies
d’ahir, Jordi Casanovas col·loca
unfetconegutiviscutperlamajo-

ria enuna ficció dramàtica depo-
sicions dialèctiques. Si llavors era
el procés al voltant d’una taula de
menjador, ara el joc –concepte
imprescindible en aquesta obra–
se centra en la digestió de la pan-
dèmia enun espai i uns personat-
gesquepodrienrecordara lasitu-
ació proposada per Jordi Galce-
rán aElmètodeGrönholm. Podria
ser un fàcil referent si Casanovas
nohaguéscomençatlasevacarre-

ra com a dramaturg convocant
amb freqüència el públic a la ten-
sió de l’espai tancat, a les figures
que es construeixen com un cub
de Rubik i, sobretot, a participar
de les reglesdel joc.
A Immunitat és el vector domi-

nant a tots elsnivells de ladrama-
túrgia. Arribat el moment, fins i
tot l’autor a través d’un dels seus
personatges regala lapistadefini-
tiva sobre el joc que presenciem.
Que continuï intacte el misteri.
Només afegim opcions comple-
mentàries: eldetectivescCluedo i
la recercadeparellesdeMemory.
La seva extremahabilitat per tea-
tralitzaraquestsmecanismescor-
re el risc de dominar completa-
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De vegades, una ver-
sió contemporània
d’un tema barroc,
com és el cas de
l’Adagio en sol me-

nor d’Albinoni arreglat per Remo
GiazottoamitjansdelsegleXX,té
tantd’èxitqueestendeixaoblidar
que ‘Albinoni’ no és part del títol
de l’obra, sinó el cognomdel gran
compositorveneciàquevarivalit-
zar fins i totambVivaldi.
“Noestictansegurd’aquestari-

valitat”, diu al telèfon Giovanni
Antonini, director i flautista del
desitjat Il Giardino Armonico,
que avui torna al Festival de Tor-
roella. “Totsdoserenpartdel set-
tecento venecià, juntament amb
Alessandro iBenedettoMarcello,
els més famosos compositors de
la ciutat. Aquellamúsica conduïa
directament al classicisme, eren
elsúltimsmomentsdelbarroc”.
D’Albinoni tothomenconeixel

cèlebre adagio, però Il Giardino
Armonico interpretaràelConcert
espanyol a cinc cordes i baix conti-
nuenDomenor i l’Adagioperados
violins i baix continu. “El que co-
neix tothomés en realitat la crea-
ció d’un musicòleg que constru-
eix una peça neoromàntica. És
el més conegut d’Albinoni, però
noés seu, aixídoncs, serà interes-
sant per al públic escoltar el veri-
tableAlbinoni”. Sonarà amb flau-
ta i basso continu, dolç, lent, amb
la veritable qualitat d’aquesta
música.

centremusicalprominent.
“En aquella època, els instru-

ments de corda i especialment el
violíerencentralsenlescomposi-
cions. Però també tocarem dos
concerts de flauta de Vivaldi,
menys coneguts, i així descobri-
remaquestaltrecostat”, afegeix.
Així mateix s’endinsaran en

Tarquinio Merula, pioner en el
desenvolupament de la moderna
cantata, i Giovanni Legrenzi, que
va néixer a prop de Bèrgam, però
esva instal·lar aviat aVenècia, i és
un enllaç crucial entre Gabrieli i
Vivaldi. De fet, Vivaldi tenia 14

anysquanell vamorir, als63.
“La sevamúsicamostra el camí

que porta a Vivaldi, a la música
instrumental pura per a violí. Era
l’inici del desenvolupament del
repertori per a grups de corda i
s’aprecia tal com es va establir
l’evolució: de menys moviment
en l’últimbarroca l’allegroposte-
rior. Al cap i a la fi, amb el segle
XVIII comença la modernitat al
món. La posició de l’ésser humà
vacanviartotalmentambelsnous
conceptes de l’univers de Galileo
Galilei, i són els albors de la cièn-
ciamoderna”, acaba."

Elprogramaqueproposaelmi-
lanèsAntonini són concerts, sim-
fonies i sonates ambquè es podrà
viatjar per aquell nord d’Itàlia
dels segles XVII i primerameitat
del XVIII, quan Venècia era un

“Aquesta cèlebre
creació neoromàntica
no és seva; serà
interessant escoltar
el veritable Albinoni”

Inspirada
reunió

Il Giardino Armonico mostra a Torroella el genuí esperit barroc del versionat compositor

L’altre adagiod’Albinoni
JAZZ
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Malgrat que es coneixen des
de l’adolescència, i tot i haver
formatenelgrupIrakere, en-
tre altres aventures, els cu-
bansChuchoValdés (piano) i
PaquitoD’Rivera(saxo,clari-
net)noafrontavenunprojec-
teconjuntdesde feia42anys.
Anomalia corregida pel molt
recent àlbum I missed you
too!, que sustenta la gira que
l’altra nit va desembarcar a
Sant Feliu de Guíxols. Tots
dos artistes van actuar al cos-
tat d’uns inspirats Diego Ur-
cola (trompeta, trombó), Ar-
mando Gola (contrabaix,
baix elèctric), Dafnis Prieto
(bateria) i Roberto jr. Vizcaí-
no (percussions). La gala va
transitar per la major part de
les composicions que desfi-
len al disc esmentat, amb
pocs afegits, entre els quals el
joropo veneçolà La fleur de
cayenne, signat perD’Rivera.
La recuperació de Mambo

influenciado (el primer tema
que van gravar plegats el

1963) va posar en marxa la
sessió, en què es van succeir
les dianes fins al final. Co-
mençant pel lirisme elegant i
juganerdeChuchoenelrum-
bejat Lorena’s tango, número
en què Paquito va fer una ex-
traordinària improvisació al
saxo. Poc després, el combo
va desgranar molt de sabor a
Pac-man, i tot seguit va des-
embocar a un moment mo-
zartià en dos temps: l’Adagio
que D’Rivera va arranjar fa
anysperaIrakere(potseruna
mica més paròdic del comp-
te), seguit d’un Mozart a la
cubana esplèndid, enorme
construcció apartir del llegat
del compositor austríac de-
corada ambremarcables lluï-
ments individuals. Ja en co-
ordenada de bolero, ens va
arribar la sensibilitat de Val-
dés en la composició i execu-
ció de la historiada Claudia,
potser elmillormomentde la
nit juntamentambElmajádel
viento, en què els nostres as-
tres van tornar a estampar el
segell de l’excel·lència. Pa-
raulesmajorsquecertifiquen
una amistat i sinergia artísti-
ca llarga i indestructible."

Vasonarl’‘Adagio’
queD’Riverava
arreglarfaanyspera
IrakereiunMozarta
lacubanaesplèndid

mentl’interèsd’unacomèdiadra-
màtica que voldria ser la primera
a recapitular sobre un esdeveni-
ment disruptiu. El perill de con-
formar-seaadmirarnoméseldis-
positiu. Com en una peça d’Agat-
ha Christie. Trobar-se amb el
tràngold’unspersonatges funcio-
nals. Peces útils per ocupar una
determinada posició en un arte-
facteteatraldepersonalitats ibio-
grafies complementàries. Cada
un amb dos rols: el drama perso-
nal (la intrahistòria) i la represen-
taciód’uncol·lectiu.
Preval el codi sobre la comple-

xitat de les psiques i els conflictes
que van apareixent al tauler.
Apunts de debat sobre el funcio-
namentdelademocràciaielsseus
sistemesdedecisió;elsalgoritmes
i la construcció d’una intel·ligèn-
ciaartificialalanostrasemblança;
la diversitat de reacció davant les
crisis, la por i la manipulació; la
capacitat de perdó. Tot inserit en
el context dels titulars, esdeveni-
ments i judicis que s’han abocat
desdelmarçdel2020entorndela
pandèmia. Un catàleg de l’opinió
publicada que no sembla anar
més enllà de la simple exposició.
Una vegada gaudit de l’entreteni-
ment de revelar els secrets i d’un
conjuntdebones interpretacions,
resta l’interrogant sobre què pre-
tenia l’autor. Si buscava quelcom
més que el brillant ofici de The
Mousetrap."

ANTIC TEATRE c/Verdaguer i Callís, 12 <M>Urquinaona.
2 d'agost «Ejaculant Diarrea de Roger Pelàez». Més info:
www.anticteatre.com

ANTIC TEATRE c/Verdaguer i Callís, 12 <M>Urquinaona.
25 de juliol al 14 d'agost «Residència Artistica: Cheetah
Banks de Vanessa Kamp». Més info: www.anticteatre.com

BIBLIOTECA DE CATALUNYA (Hospital, 56/M Liceu) Del 07/09
Canto jo i la muntanya balla d’Irene Solà, dramatúrgia:
Clàudia Cedó, direcció: Guillem Albà i Joan Arqué. Entrades a
laperla29.cat Del 07/09 1,5h abans de cada funció a la taquilla

CONDAL (Av. Paral·lel, 91. Tel. 93 442 31 32). Dins Grec 2022:
Fins al 7 d'agost, El Diablo Cojuelo, de dt. a dss., 20 h; dg.,
18.30 h. teatrecondal.cat i promentrada.com

GOLEM'S. Sant Lluís,64.T933518231 Alta flipamenta 16/9 a
21h. Venda a golems.cat i taquilla

GOYA (Joaquín Costa, 68. 93 343 53 23). Dins Grec 2022:
Prorrogat fins al 12 agost, Quant temps em queda? de dt.
a dv., 20 h; ds., 18 i 20.30 h, dg., 18.30 h. teatregoya.cat i
promentrada.com

LA VILLARROEL (Villarroel, 87. Tel. 934 511 234). Dins Grec
2022: Fins 7 agost, Immunitat, de dt. a dv., 20 h; ds.,18 i 20.30
h; dg., 18 h. lavillarroel.cat i promentrada.com

ROMEA (Hospital, 51. 93 301 55 04). Dins Grec 2022: Fins al 6
agost Sílvia Pérez Cruz: Gérero Imposible de dc. a ds. 20 h.
teatreromea.cat i promentrada.com

SALA ARS TEATRE C/ Jonqueres, 15 (BCN) salaarsteatre.com
Diumenge: "La Caputxeta i el Llop" a les 11:00h i "La casa de
Bernarda Alba" a les 18:00h

TEATRE DEL RAVAL St.Antoni Abat,12. 93 443 39 99.
Vacances de l’1 al 7/08. A partir 12/08 “Si lo cuentas te
mato” Dv 20h, ds i dg 18h. Ja a la venda “Estranys en un
tren” Setembre/22. Entrades a teatredelraval.com

TEATRE GAUDÍ BCN.St Antoni Mª Claret 120. 936035161 Oku-
pes particulars Dj Dv Ds 21:30h Dg18h Estrena 4/8 Teràpia
necessària Dj Dv 19:30h Estrena 6/8 La Cupletista Ds19:30h
Dg 20h Estrena 9/8 A casa amb Claude Dt Dc 21:30h.

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA. Pl. de les Arts, 1.
Informació i venda abonaments temp. 2022-2023:
www.tnc.cat

TEATRE POLIORAMA: (Tel. 93 317 75 99. La Rambla, 115).
Últimes funcions! La Brutal presenta Romeu i Julieta.
Direcció David Selvas. Horaris: Dll. a Dss., 20.30 h. Venda
d’entrades a teatrepoliorama.com

GUIA TEMPS LLIURE
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