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Galer ies de Barcelona Inaugurac ions recents

Untitled, NYC, 1978, fotografia de Peter Downsbrough

María Bayo, en un moment de la segona òpera

Una voce in off

Autor: Xavier Montsalvatge
(llibret i música)
Intèrprets: Ángeles Blancas (An-
gela); Vittorio Prato (Mario);
Antoni Comas (Veu de Claudio)
Producció: Gran Teatre del Li-
ceu (2015). Direcció escènica i es-
cenografia: Paco Azorín. Vestua-
ri: María Araujo

La voix humaine

Autor: Francis Poulenc.
Llibret de Jean Cocteau
Intèrprets: María Bayo
Producció: Gran Teatre del
Liceu /Teatros del Canal,
Madrid. Cor del Gran Teatre del
Liceu; direcció: Peter Burian. Or-
questra Simfònica de Barcelona i
Nacional de Catalunya; direcció:
Pablo González
Lloc i data: Gran Teatre
del Liceu (18/I/2015)

ROGER ALIER

Després de la Segona Guerra
Mundial, amb l'auge dels enregis-
traments mecànics que van do-
nar tanta importància a lamúsica
i a la paraula com a vehicles que
ara es podien transmetre, es van
posar de moda algunes òperes
curtes basades en aquest fet.
La primera de totes va ser The

Telephone, de Gian Carlo Me-
notti, el 1947 (en un to més aviat
còmic), que d'una forma diferent
i molt original va recollir el
nostre Xavier Montsalvatge, pe-
rò després van sortir drames ba-
sats en la incomunicació amoro-
sa que es palesa per mitjà de l'au-
dició llunyana de la persona esti-
mada i aquest va ser el tema de
La voix humaine, de Francis
Poulenc,

Totes dues òperes ja han apare-
gut en algunes ocasions al Liceu,
–la primera es va estrenar allà el
1962– i ha estat un encert apare-
llar-les en aquestes funcions de
principi d'any, amb el concurs de
l'esplèndid cor de què ara dispo-
sa el teatre, sota el guiatge de Pe-
ter Burian, i fent ús de l’Orques-
tra Simfònica de Barcelona i Na-
cional deCatalunya (OBC), porta-
da pel jove valor Pablo González.
L'hàbil creador escenogràfic

PacoAzorín ha vestit les dues his-
tòries, en la segona de les quals
(la de Poulenc) ha situat de for-
ma estel·lar l'orquestra com a
fons d'escena.
ÁngelesBlancas ha tornat al Li-

ceu en el paper d'Angela (la de
Montsalvatge és en italià) i
Antoni Comas feia un paper
escènic en què apareixia el bibliò-
fil Claudio, la veu del qual aparei-
xia enregistrada almateixmagne-
tòfon.
Potser la direcció escènica po-

dia haver limitat una mica els
cops de bastó d'Angela, una mica
excessius si entra a casa seva, pe-
rò per la resta la història ha estat
narrada de manera emotiva i re-
marcable, en la qual Blancas ha
lluitat contra la part de la prota-
gonista i se n'ha sortit prou bé.
Magnífica, per altra banda, la

intervenció d'Antoni Comas i
també la deVittorio Prato, tan vo-
calment com en l’aspecte escènic.
En l'altra òpera del vespre,

María Bayo s'ha mostrat una
gran mestra de la interpretació
fent que la seva conversa telefòni-
ca resultés interessant en tot mo-
ment, per la seva capacitat ges-
tual i el seu timbre de veu de do-
na voluntariosa.
Les intervencions del cor han

valgut la pena i la tasca de l’OBC
ha fet un coixí sonor magnífic en
totes dues òperes.c

Orquestra Simón Bolivar /
Orfeó Català
Gustavo Dudamel, director
Lloc i data: Palau de la Música
(16 i 17/I/2015)

JORGE DE PERSIA

Escoltar aquesta orquestra Simón
Bolívar deixa molt bones sensa-

cions, però no eximeix de contra-
diccions. Hi ha diversos paràme-
tres de reflexió. Inqüestionable la
vàlua del sistema d’orquestres que
ha fet seu Veneçuela; és una via per
a la inserció de molts joves i dóna
com a resultant aquesta orquestra
demolta qualitat, que toca ambuna
intensitat poques vegades vista.
També a València hi ha un sistema
de bandes del qual es parla molt
poc. Així doncs, tot aquest vessant

social i educatiu mereix aplaudi-
ment. Potser no el de Palau 100, ja
que per ell passen orquestres d’un
altre nivell, encara que el ple total
ho avali. I a Palau 100 cal parlar del
vessant interpretatiu; per a la qual
cosa s’hi va sumar una de les batu-
tes joves de més projecció interna-
cional, el molt talentós Dudamel,
que té darrere un important suport
discogràfic. Els dos programes
–perdó per l’espai tan reduït– va-
len per apreciar la qualitat i l’inte-
rès d’una feina des de la perspecti-
va del jove director. I en aquest sen-
tit resulta clar que és igual el tipus

d’orquestra amb qui toca. És un di-
rector eloqüent, de gestmolt precís
i atractiu que els primers faristols
segueixen amb fidelitat, afí a algu-
nes estètiques que al·ludeixen a
l’expressivitat intensa, a la massa
orquestral, de la qual extreu color i
claredat. El seu terreny sembla ser
el romanticisme tardà i per això va
interpretar fragments de L’ocàs
dels déus deWagner, en els quals va
col·laborar l’Orfeó Català, i una
obra magna del simfonisme com la
5a de Mahler en la qual hi va haver
esclats de bones idees. La corda va
sonar compacta, amb una cuidada

feina de tensió/distensió a Mahler,
encara que sense aprofundir enma-
tisos i amb tendència al gran so, al
qual es van afegir bons solistes de
metalls i fustes. El punt negre del
programa va ser la 5a de Beethoven,
on en síntesi –almarge de caos com
la transició al final– hi va haver in-
conseqüència estilística (volum no
és igual a intensitat, el fraseig exi-
geix llibertat però en fèrria unitat),
i això és unamostra que el talent és
una bona base, però s’ha de conrear
la profunditat. Ah, i benvinguda
l’obra de l’asturià Orbón; aquí se
l’ha oblidat.c

ARXIU

XAVIER CERVERA

JUAN BUFILL
Barcelona

La tercera mostra individual
dePeterDownsbrough quepre-
senta la galeria Àngels Barcelo-
na se centra en alguns treballs
fotogràfics, la major part realit-
zats el 1978, quan va començar
a treballar assíduament en
aquest mitjà que anteriorment
noméshavia fet servir per docu-
mentar la seva obra escultòrica
des de diferents punts de vista.
Aquest artista dels Estats Units
i resident a Brussel·les s’expres-
sa també mitjançant filma-
cions, llibres, obra sobre paper
i intervencions en interiors ar-
quitectònics i en espais públics.
Les seves fotografies sovint

se centren en llocs construïts,
vies de comunicació i paisatges
urbans o industrials que l’artis-
ta compon com si fos-
sin geometries troba-
des. Presenten enqua-
draments segmen-
tats, dividits vertical-
ment per elements
trobats, com pals, pi-
lars, fanals, marcs de
porta, tanques o se-
nyals. La seva aproxi-
mació a la fotografia
és conceptual, neu-
tra, i aconsegueix
bons resultatsmitjan-
çant la serialització
amb variacions a par-
tir d’un esquema do-
nat. Així succeeix,
per exemple, amb la
sèrie Divisions
(1980-2002). Es pre-
senta també una foto-
grafia recent realitza-
da a Barcelona.
Àngels Barcelona. Pintor For-
tuny, 27. Oberta fins al 13 de
febrer.

Jochen Lempert. La cinquena
exposició d’aquest fotògraf ale-
many a ProjecteSD no em sem-
bla la millor que ha ofert en
aquesta galeria, però he de dir
que algunes de les anteriors
van ser memorables. Lamostra
actual és bona, la qual cosa ja és
molt. És suggeridor, interes-
sant i coherent amb tota l’obra
de Lempert. Inclou algunes
obres excel·lents, per exemple,

el tríptic de fotogrames en gela-
tina de plata Poppy Flowers,
que representa diferents super-
posicions de pètals. Aquests
configuren interseccions que
poden semblar agitades i natu-
rals i componen zonesmés den-
ses o més lleugeres, amb dife-
rents graus de gris.
La selecció inclou forças fo-

tos de flors o fragments de flors
que semblen una altra cosa.
També d’altres objectes o és-
sers que semblen flors i no ho
són. I d’altres elements eteris,
com el fum d’un te fotografiat
de besllum. Lempert juga tam-
bé amb l’escala i la relació amb
l’espai expositiu. La sèrie
Lyren, per exemple, fa quatre
metres, però es compon de
peces diminutes, entre elles un
retrat de tortuga –el món
animal centra gran part de

l’obra de Lempert– que fa no-
més 7 per 11 cm.
ProjecteSD. PassatgeMercader,
8. Fins al 29 de gener.

Group Show. Lamostra col·lec-
tiva que presentaMarlborough
inclou obres notables o interes-
sants per diversos conceptes.
Una d’elles és el gran format
pintat pel també arquitecte
Juan Navarro Baldeweg. Enca-
ra que està datada el 2004, sem-
bla per la seva contundència co-
lorista una pintura realitzada
en els vuitanta. Representa un
objecte proper –una copa que

ocupa gairebé tot el quadre–
que conté fragments de paisat-
ges i figures llunyanes.
Una altra peça notable és l’es-

cultura de fustaTaula ambmàs-
cares i llibres, de Manolo Val-
dés. És de l’any 2012 i molt mi-
llor que altres escultures re-
cents d’aquest artista. De Mar-
tín Chirino s’exposa una escul-
tura de ferro, un signe forjat en
homenatge al moviment futu-
rista i al dinamisme.
Una novetat és la peça d’Am-

paro Sard, dibuixada mit-
jançant perforacions en meta-
crilat cromat i amb il·luminació
interna. Altres peces destaca-
bles són les que presenta Siga-
lit Landau, l’escultura de paret
de Blanca Muñoz i les pintures
de Xavier Escribà i de Juan
Correa.
Galeria Marlborough. Enric

Granados, 68. Fins al 31 gener.

Malgosia Jankowska. Merei-
xen atenció especial les grans
aquarel·les i tintes sobre paper
d’aquesta pintora polonesa. Re-
presenten boscos freds, ribe-
res, cascades, algun iglú i tam-
bé éssers humans. Són paisat-
ges figuratius monocroms,
amb elements que introduei-
xenuna aura de somieig. Els co-
lors es redueixen al blanc i ne-
gre o bé al vermell i negre, amb
algun matís en un altre to.
Galeria Víctor Lope. Aribau, 75.
Fins al 29 de gener.c

Lafotografiaconceptual:
DownsbroughiLempert
Jankowska exposa aquarel·les i tintes de gran format

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

677000

141874

Diario

215 CM² - 19%

5339 €

33

España

19 Enero, 2015

ORFEO CATALA; PALAU DE LA MUSICA CATALANA


