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bar el text de la millor ma-
nera possible. Una direcció
voluntàriament invisible
que funciona mentre exis-
teix la resposta adequada
de l’actor. Quan aquesta no
es produeix, queda al des-
cobert la fragilitat de la pro-
posta teatral. En aquests
moments, Panorama des
del pont mostra els defectes
d’algunes funcions a la ma-
drilenya, brillants quan vol
o pot el protagonista, medi-
ocres quan els compromis-
saris exerceixen tan sols
com a tals, sense cap direc-
ció que els aculli en una
idea de conjunt.

Aquest muntatge funcio-
na quan Carlota Olcina –la
neboda en edat de merèi-

C
orrecció, com a resultat
i com a premissa de
treball. Potser no hi ha

cap altra manera de fer un
Arthur Miller. Dels últims
muntatges del clàssic nord-
americà estrenats a Barce-
lona, només la versió de
Tots eren fills meus dirigida
per Ferran Madico al Teatre
Romea mostrava una certa
voluntat de transgredir les
convencions de la tragèdia
costumista. La resta només
s’han ajustat a un model re-
alista que únicament mos-
traven ruptura en alguna in-
venció escenogràfica.

Dins d’aquesta opció
majoritària, es mou també
el muntatge de Panorama
des del pont, que Rafael
Duran ha dirigit al Teatre
Nacional de Catalunya. La
història d’una traïció al si
d’una família italiana –amb
els seus profunds codis
d’honor– a Brooklyn, es
resol bàsicament gràcies a
l’eficàcia dels actors, sense
cap idea dramàtica de con-
junt ni cap tipus de reflexió
del director a partir del
text d’Arthur Miller.

Un muntatge sense com-
plicacions, directe, amb
l’única pretensió de fer arri-
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xer– i Pepa López –la dona
abnegada i insatisfeta–, es
fiquen de ple en els seus
personatges, o quan Toni
Sevilla –el protagonista trà-
gic de l’obra, consumit per
la gelosia i la inseguretat–
aparta les vacil·lacions en el
seu personatge. Fora
d’aquest trio solvent, la di-
recció d’actors és incons-
tant, molt prefixada per es-
tereotips interpretatius.
Aleshores, fins i tot la garan-
tia del costumisme tràgic de
Miller perd efectivitat.

*
Panorama des del pont,
D’ARTHUR MILLER.
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Joan Enric Lluna, un dels
més prestigiosos clarinetis-
tes d’Europa, va deixar Va-
lència fa 21 anys. Forma
part de la primera genera-
ció de músics de l’Estat es-
panyol que van emigrar a
l’estranger amb suport pú-
blic per perfeccionar-se
però que van decidir no tor-
nar per poder seguir tocant
a les millors orquestres. Ara
aquest inquiet clarinetista i
director afincat a Londres
s’ha decidit a reunir alguns
d’aquests músics en un
grup de cambra. Es tracta
de Moonwinds, un conjunt
format per vint músics de
vent que es va presentar
ahir a l’Auditori de Torrent.
Més de la meitat dels seus
membres són valencians i

dos són catalans. “Tots ens
coneixem i ens feia il·lusió
reunir-nos, especialment a
València”, explicava Lluna.
“Són de la generació se-
güent a la meva, tenen
entre 25 i 30 anys i un alt
nivell internacional i mai o
gairebé mai no tenen l’opor-
tunitat de venir a tocar al
seu país”. L’Octet de Stra-
vinsky, el Nocturn de Men-
delssohn i la Gran Partita
de Mozart, amb Joan Enric
Lluna a la batuta, són les
tres obres amb què Moon-
winds es va estrenar ahir.

Orquestra polivalent
L’originalitat d’aquest grup
resideix principalment en
el tipus de repertori que in-
terpreta i com el presenta,
a més de la seva sonoritat,
entre el so de cambra i el
simfònic. “Tenim diverses

propostes amb diferent
nombre de músics. Som un
grup de cambra però po-
dem fer tant de soroll com
una simfònica”, comenta
Lluna. Pel que fa al reperto-
ri, esmenta des de Mozart
fins a compositors contem-
poranis.

Joan Enric Lluna, que ha
tocat a les principals sales
de concert i als principals
festivals d’Europa, l’Àsia i
els EUA, com a solista o di-
rigit per batutes com Marri-
ner, Rozhdestvensky, Ros-
Marbà i Entremont, explica
també que està en conver-
ses amb els responsables de
la futura orquestra del
Palau de les Arts de Valèn-
cia per involucrar-s’hi com
a músic. “Encara no hi ha
res tancat, però ha de ser
compatible amb tot el que
faig ara”, conclou. ■

Toni Sevilla, el protagonista tràgic de l’obra ■ MIQUEL ANGLARILL


