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Orfeó, Cor de Cambra del Palau, Wiener Singakademie i el Cor del Teatre Nacional Eslovac, amb la Simfònica de Viena al Konzerthaus
PALAU DE LA MÚSICA / WIENER KONZERTHAUS

Atraco, paliza y muerte en
Agbanäspach
Autors i directors: Nao Albet i
Marcel Borràs
Lloc i data: Sala Petita del TNC
(19/VI/2013)

JOAN-ANTON BENACH

Comels castells de foc que servei-
xen per coronar les festes col·lec-
tives més rellevants, els joves
Nao Albet i Marcel Borràs s’han
empescat un esclat de disbarats
per cloure deu anys d'exercicis
T6. El desori es titula Atraco,
paliza y muerte en Agbanäspach,
així, en castellà, un caprici lin-
güístic, qui sap si nascut de l'ins-

tint per ocultar la torrentada xa-
rona en què ens ofeguem els indí-
genes de Catalunya quan deci-
dim organitzar una gresca a raig
fet, sense prejudicis ni pautes ni
res que pugui frenar la jocositat
espontània dels bromistes.
Des del meu punt de vista, la

jocositat espontània de Nao Al-
bet i Marcel Borràs és franca-
ment pobra. Molt baixa de sos-
tre. Ho diu un servidor que va
aplaudir amb entusiasme l’episo-
di creat i interpretat per la pare-
lla d’actors –dos etarres homose-
xuals angoixats per la pressió po-
licial– aDictadura. Transició. De-
mocràcia (Teatre Lliure, 2010).
Vull precisar en això que crec po-
sitivament en lesmoltes qualitats
actorals d’aquests nois, entre les

quals, però, no he sabut desco-
brir cap predisposició a un hu-
mor mínimament intel·ligent i sí,
en canvi, una certa afició a exhi-
bir-se en calçotets.
Per bé que més ambiciosa i

ben apuntalada, gràcies als recur-
sos del Nacional, a Atraco, paliza
i muerte... hi llueix, en el fons, la
mateixa conya de costellada que
hi havia a La monja enterrada en
vida (La Seca, 2012). I com aquí,
que una encantadora criatura ori-
ental salvava la comèdia d’una ca-
tàstrofe absoluta, a l’obra estrena-
da a la sala Petita del Nacional, és
l’excel·lent actuació de Fran-
cescaPiñón, d’OriolGenís i acom-
panyants (David Vert, Òscar
Castellví i Alina Furman), a més
de la sorprenent revelació de la
jove LaiaCosta, el que evita el de-
sastre. Una anècdota atrabiliària
a l’entorn de l’atracament d’un
banc, és l’eix que utilitzen Albet i

Borràs per bastir un text en què
les suposades reflexions a l’en-
torn del teatre, molt puerils, ni
tan sols assoleixen un vol gallina-
ci, i algunes accions, com la vio-
lència sobre els ostatges per part

dels atracadors emmascarats, es
repeteixen fins a l’exasperació. Si
la lletra de la comèdia apunta cap
el que es pot qualificar de teatre
dels descosits, la direcció, a càr-
rec dels propis autors –norma del
T6– participa de la mateixa i tal
vegada volguda deixadesa. Atra-

co, paliza i muerte... té una coda
curiosa que pot contribuir a con-
solar els espectadors decebuts. A
l’obra hi ha un personatge enig-
màtic que es mou entre els delin-
qüents de la història. És un home
en cadira de rodes, disfressat d’an-
cià, i que al final es queda amb
gran part del botí robat. Al progra-
ma té el nommisteriós deGil Bre-
belés, anagrama de Sergi Belbel. I
aquest, en efecte, intervé en el
desenllaç de la funció, deixant-se
rebregar pels protagonistes prin-
cipals, després que simula enut-
jar-se amb “amb aquests joves
que sembla que tot els està bé”. O
sigui, el suposat ortodox s’enfron-
ta amb uns iconoclastes, potser
massa incompresos, una manera
simpàtica amb la qual Belbel, a
punt de deixar la direcció del
TNC, s’acomiada dels especta-
dors del T6, una feliç iniciativa se-
va de fa deu anys.c

L’Orfeó Català està fent història
aquest cap de setmana amb el de-
but vienès, al Konzerthaus de la
capital austríaca. Probablement
no és el tipus d’història que va fer
el 1925, quan els cantaires van
ser rebuts com a herois després
d’actuar a Roma. (El Barça els va
brindar un partit i els xiulets en
sonar l’himne espanyol vanmoti-
var la suspensió de les dues insti-
tucions per part de Primo de Ri-
vera). Però no, la d’aquest pont
deSant Joan és una fitamésmusi-

cal: tant l’Orfeó com el Cor de
Cambra del Palau de la Música
van cantar divendres per primer
cop a aquesta emblemàtica sala
de concerts acompanyats d’una
sensacional Simfònica de Viena
–ambuna direcció deKentNaga-
no de caure per terra– i amb un
motiu excepcional: celebrar el
centenari del cicle de cançons de
Schönberg Gurrelieder, una peça
de joventut, gegantina i comple-
xa que el compositor austríac va
crear encara sota l’influx deWag-
ner i Mahler.
L’aventura, que es va repetir

ahir a la nit, té avui un colofó en
clau catalana, amb l’Orfeó can-
tant tot sol a la Sala Mozart (600
localitats) temes com la Sardana

d’abril de Millet o el Sanctus de
Vila i Casañas. Gran ocasió per a
una formació que encarrila una
renovada internacionalització.
Però tornem a l’actuació de di-

vendres. Vetllada intensa també
per al públic local vista l’ovació,
perquè no acostuma a sentir en
directe aquest Schönberg predo-
decafònic –ni la resta de l’obra,
no li agrada la SegonaEscola Vie-
nesa– inspirat en els poemes del
danès Jens Peter Jacobsen sobre
un rei que en morir l’estimada
desafia Déu. L’última vegada que
la Simfònica deViena va interpre-
tar Gurrelieder va ser el 1999,
doncs, com explica el gerent, no
resulta rendible: són cent minuts
de música per a cinc cantants lí-

rics, tres cors de veus masculi-
nes, un de mixt, una narradora i
una engrossida orquestra... amb
quatre tubes wagnerianes i qua-
tre arpes!
Tot plegat va ser per la xarxa

ECHO d’auditoris a la qual el Pa-
lau s’acaba d’incorporar. La insti-
tució catalana es va posar en con-
tacte amb la vienesa i va desco-
brir que són entitat germana, per-
què el Konzerthaus es va inaugu-
rar el 1913 també a iniciativa de la
societat coral. El director del Pa-
lau, Joan Oller, va enviar a l’ho-
mòleg un DVD amb els Gurrelie-
der intepretat per l’Orfeó i dirigit
per Josep Pons proposant-li
col·laborar. La resposta va ser po-
sitiva malgrat que al Konzert-

haus ho desconeixien tot del cors
catalans. Orfeó i Cor de Cambra
s’unirien a la Wiener Singakade-
mie i a un altre cor convidat, el
del Teatre Nacional Eslovac.
“Haestat una experiència inte-

ressant, teníem quatre cors que
no s’havien trobat abans i un sol
dia per assajar. Calia aconseguir
que quatre estils i personalitats
diferents sonessin comuna de so-
la, per a la qual cosa haurien estat
necessàries un parell de setma-
nes. Però tothom estava tan con-
centrat que es va fer real el pro-
verbi de que la música és un llen-

guatge universal. El resultat ha
estat impressionant”, va dir el
mestre Nagano a la copa posteri-
or oferida als artistes i als seixan-
ta familiars i socis de l’Orfeó que
s’han apuntat a aquest Sant Joan
vienès. “En els assajos he pogut
apreciar que hi ha treball seriós”,
afegí el batuta californià, ara titu-
lar de la Bayerische Staats Oper.
Encara que a Gurrelieder els

cors intervenen només durant 15
minuts i al final,Nagano els va vo-
ler presents des de l’inici –“no
són figures passives, formen part
d’un quadre dramàtic”–, fet que
va suposar un problema per a
molts cantors. “No hem donat el
cent per cent perquè estàvem ja
quadrats a les cadires i havent vo-
calitzat hores abans”, es lamenta-
ven. Volien que el segon i últim
concert d’ahir dissabte fos una al-
tra oportunitat, així que el direc-
tor, Josep Vila, va fer una petició
a Nagano. “El mestre ha accedit,
entrareu en la segona part”, va
anunciar Vila durant la copa.
L’eufòria va ser tal que els can-

taires van irrompre en plena fes-
ta amb un vibrant Cant de la se-
nyera, a la qual cosa, el flamant
ambaixador espanyol, Alberto
Carnero, fins ara director de gabi-
net del ministeri d’Afers Exteri-
ors, va respondre valorant l’oca-
sió en un context més ampli:
“M’he emocionat en sentir-los
cantar l’himne de l’Orfeó –va dir
a la premsa desplaçada–, perquè
la cultura és universal”. “I la mú-
sica és abans que la lletra”.c

L’obra demostra la
torrentada xarona en
què ens ofeguem els
catalans quan
muntem una gresca

Viena

“Es percep en aquests
cors un treball
seriós”, diu Kent
Nagano, convidat per
la Simfònica de Viena

Maricel Chavarría

L’Orfeós’atreveixambundifícil
SchönbergaViena i surtovacionat
Els cantaires fan avui un concert de veus en clau catalana a la salaMozart
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