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El baríton Joan Pons durà l’òpera a Menorca

El baríton organitza un concert benèfic contra la sordesa amb la participació d’una trentena de cantants d’òpera

Joan Pons prepara una gran
gala lírica a Menorca

Marta Porter
BARCELONA

El Teatre Principal
de Maó acull el 17
de maig una gala
lírica benèfica
amb la participa-
ció de 30 cantants
de tot el món ca-
pitanejats pel ba-
ríton menorquí
Joan Pons.

J
oan Pons aprofita la
seva estada a Barcelo-
na mentre no acaben
les representacions de
La Traviata al Liceu i

emprèn el viatge cap a Tolosa
i el Metropolitan de Nova York
–on aquesta temporada canta
Rigoletto i Sly– per preparar
una gala lírica que tindrà lloc
al Teatre Principal de Maó el
17 de maig, amb la participa-
ció d’una trentena de cantants
de tot el món i l’Orquestra
Simfònica de les Illes Balears
en benefici de la Fundació
Clarós contra la sordesa pro-
funda, de la qual és membre
fundador.

“Em sembla que la Funda-

ció està realitzant una feina
molt important perquè els
nens sords hi puguin sentir
amb la tècnica de l’implant
coclear”, explica el baríton. Si
fa dos mesos i mig, les sopra-
nos Montserrat Caballé i
Montserrat Martí i el tenor
Jaume Aragall –també mem-
bres del patronat de la Fun-

dació– van oferir un concert
líric a Barcelona, a la basílica
de Santa Maria del Mar, per
recaptar fons, ara ha pres el
relleu el baríton Joan Pons.

“Primer vam pensar a fer el
concert a Barcelona, però aquí
ja se n’havia fet un i també
s’han fet gales com la del Sant
Jordi pel Liceu. Em va semblar

millor, doncs, dur la música a
Menorca, on hi ha una gran
afició a l’òpera i no tenen gai-
res possibilitats d’escoltar-ne.
Als menorquins aficionats,
l’òpera els surt molt cara,
perquè han de pagar bitllets
d’avió fins a Barcelona i l’es-
tada, a més de l’entrada, que
no és barata. A més jo sóc d’a-

llà i m’agrada apropar l’òpera
a les Illes”.

Duo amb Raimondi
La llista de cantants que

han confirmat la seva partici-
pació és llarga: el baix Rugge-
ro Raimondi, el mateix Joan
Pons, la soprano Montserrat
Martí, Marcelo Álvarez, Mar-
cello Giordani –que el dia an-
terior canta a París–, Lucia
Mazzaria, Paoletta Marrocu,
Carlos Chausson, Ana Albelda,
Daniela Barcellona, Francesca
Patanè, Claudia Rodríguez...
D’altres, com Carlos Álvarez i
Mirella Freni, no s’hi han po-
gut afegir per problemes de
calendari. “Concretament en
el cas de Montserrat Caballé,
no m’he atrevit a demanar-l’hi
–explica el baríton–, perquè
ella ja va fer un recital en be-
nefici de la Fundació, però per
a mi seria el màxim honor si
volgués participar-hi”. Qui sí
que hi tindrà cabuda és la filla
del baríton, Joana Pons, que
està acabant els seus estudis
de piano a Nova York. “Oferirà
el primer moviment del tercer
concert de Beethoven”, avan-
ça.

Pons defineix la gala com
una marató “de quatre hores
de durada”, en què hi haurà
molta òpera. “Estic pensant en
fer el duo de Falstaff amb Rai-
mondi intercanviant-nos els
papers”, diu. I també roman-
ces, cançó i sarsuela.

Bona acollida
Pons se sent molt satisfet de

la rebuda que la seva proposta
ha tingut a Menorca, on l’al-
calde de Maó ja ha avançat
que es pot disposar gratuïta-
ment del tot just restaurat
Teatre Principal. A més, si la
venda d’entrades anés bé, es
muntarien dues pantalles ge-
gants per seguir el concert en
directe. També col·laboren a
l’esdeveniment el Consell In-
sular i diverses empreses ho-
teleres, de transport públic, i
fins i tot d’aviació. “Ho estem
bellugant tot. Ara falta veure
si és possible que es pugui re-
transmetre per televisió”.
Pons també està pensant a
enregistrar el disc en CD, de la
mà del seu amic i músic An-
toni Parera Fonts, que ja ha
col·laborat amb ell en ocasions
anteriors.

La relació de Joan Pons amb
Pere Clarós, president del Pa-
tronat de la Fundació, ve de fa
vint anys. “És el meu metge
–otorinolaringòleg– des de fa
anys i sento una gran admira-
ció per ell. En una ocasió, va
venir a curar-me a Berlín, on
havia de cantar Simon Boccane-
gra amb Freni i Carreras, i
també s’ha desplaçat a Madrid.
Hi ha molts cantants que van a
un especialista a Viena, però jo
prefereixo venir a Barcelona”.

Més enllà de l’aspecte mèdic,
per Pons, qualsevol cosa que es
pugui fer per la Fundació té
sentit. “L’altre dia vaig veure
una nena que havia estat
completament sorda i s’havia
sotmès a un implant coclear.
Era rere seu i només fent un
sorollet es girava. Em van cau-
re les llàgrimes.”
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Casaboja

Circ, amor i
psiquiatria

Jordi Jané

Casaboja. Circ d’Hivern de Nou Barris. Amb Marcos
Aboal, Tanja Haupt, Ulrich Weigel, Nacho López, Katrin
Lachmund, Christian Menzel, Jane Huxley i Verdon
Hervé. Tècniques: malabars, acrobàcia, equilibris,

trapezi minivolant, corda i pallasso. Idea original:

Cia. Circ Kran. Guió: Col·lectiu Circ d’Hivern.

Creació musical: O Jarbanzo Negro. Escenografia:

Every Body. Disseny de so: Juan Carlos Carzoso. Disseny

de llums: Jorge Chao ‘Chapas’. Direcció: Norberto
Presta. Ateneu Popular de Nou Barris, 22 de desembre

del 2001.

No sé si Catalunya s’adona prou de la transcendència de la
feina sorda (sorda o silenciada?) però eficaç, que van fent
col·lectius com els que s’agrupen a l’Ateneu Popular de Nou
Barris. Un servidor, que de menut va experimentar en carn
viva com aquella aleshores paradisíaca zona del nord-est
barceloní es transformava en suburbi tercermundista gràci-
es a personatges com Francisco Franco, José María de Por-
cioles i El Gravao, té l’obligació moral de testificar que d’uns
anys ençà l’Ateneu de Nou Barris va capgirant la situació
amb una tasca sociocultural (i també lingüística) que en-

tronca de manera profunda amb el catalaníssim tarannà
aglutinador que va caracteritzar el nostre moviment atene-
ístic de fa dos segles.

En aquest context, Casaboja és un bon exemple del fort pa-
per de cohesió social que l’activitat circense juga a Nou Barris.
Al vestíbul del teatre s’informa que l’espectacle forma part
d’un cicle d’aproximació al món dels centres psiquiàtrics, que
inclou una mostra de treballs artístics de les comunitats tera-
pèutiques de Nou Barris i la ciutat de Frankfurt i un videofò-
rum sobre Mones com la Becky (10 de gener) amb intervencions
del director Joaquim Jordà, Margarida Blasco (Comunitat Te-
rapèutica de Malgrat) i Jordi Foix (Centre de Dia Tres Turons).
El cartell de Casaboja ha sorgit d’un taller que Katrin Lach-
mund i Christian Menzel (Circ Kran) van dur a bon terme amb
discapacitats mentals d’entre 16 i 21 anys.

Casaboja té punts de contacte amb coses tan diverses com el
Cirque Gosh, els Joglars de Cruel Ubris o el cinema de Buñuel.
Llums i ombres de gent internada en un reducte. Joc. Ocupació
de l’espai. La música com a element narratiu. La música com
a font d’energia. De com és possible no dormir tot somiant una
altra vida. De com en Balbino no acluca l’ull perquè el seu ti-
tella-alter ego li planteja disjuntives temptadores en excés. De
com volar és cosa lleugera. Una escena clau, de ressonàncies
fellinianes (noi i noia somnàmbuls, percussió d’ampolles de
vidre, violí de xerrac, un valset oníric, la dansa tensa dels
equilibris mans a mans) es converteix en l’essència mateixa
d’una obra feta des del circ i amb capacitat d’escoltar i de
percebre. Alguns errors de tempo i tensió dramàtica queden
compensats per la intensitat vital desplegada en escena, com
en la seqüència del trapezi, en la qual l’espectador no s’adona
que hi falta ganxo perquè està colpit per uns éssers humans
que descobreixen la fugida, tracten de tu la llibertat i com-
proven que una possibilitat és possible sempre. L’equip de Ca-
saboja ha fabricat un producte de gamma tendra. I el serveix
amb una autenticitat i un bon rotllo que el fan, artísticament
i socialment, molt recomanable.


