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Darrers retocs abans de la inauguració, aquest vespre, del Petit Palau

Christian Zacharias i Frank Peter Zimmermann protagonitzen el primer concert de la nova sala

El Petit Palau obre
les portes

Redacció
BARCELONA

El nou Palau de la
Música, el del segle
XXI, encara no es-
tà acabat del tot,
però un dels nous
espais amb què
comptarà l’equi-
pament fa aquest
vespre les prime-
res passes.

É
s soterrani i està
just al costat de
l’edifici de Domè-
nech i Montaner,
sota la nova plaça

on abans hi havia edificada
l’església de Sant Francesc. Es
tracta del Petit Palau, una
sala polivalent amb capacitat
per a 538 espectadors i amb
un escenari de 76 metres
quadrats. La sala té una altu-
ra de 10,20 metres, una am-
plada de 14,40 i una llargada
de 33,20.

La música, per descomptat,
és una de les seves finalitats
principals, però la Fundació
Orfeó Català - Palau de la
Música Catalana també la fa-
rà disponible per a actes
d’empresa, esdeveniments
culturals o socials, així com
per a gravacions i rodatges.

Per això, entre l’equipa-
ment de què disposa la sala,
hi ha acústica variable, so
amplificat, sistemes de con-
ferències, traducció simultà-
nia i projecció, càmeres i
fonts de vídeo, intercomuni-
cació, així com senyals d’àu-
dio i vídeo per a ràdio i tele-
visió. Igualment, hi ha 256
butaques de platea retràctils
que es poden amagar sota
l’escenari, deixant un espai
pla disponible de 170 metres

quadrats per realitzar tot ti-
pus d’activitats.

Duo de luxe
Les obres d’ampliació i re-

modelació del Palau, dirigi-
des per l’arquitecte Òscar
Tusquets, no estaran enlles-
tides fins al mes d’abril, amb
una data prevista d’inaugu-
ració per al 14 d’aquell mes.
El Petit Palau, mentrestant,
viurà un període de rodatge
durant el qual es podran
modificar algunes de les se-
ves característiques si convé.

Una parella de luxe serà
l’encarregada de donar les
primeres notes del nounat

equipament, el pianista
Christian Zacharias i el violi-
nista Frank Peter Zimmer-
mann. L’actuació d’aquest
vespre (21 h) estarà integrada
per sonates de Schubert (op.
137/2), Mozart (K377 i 481) i
Brahms (núm. 3 op. 108). Els
dos músics alemanys són
vells coneguts del públic
barceloní, que ja ha tingut
oportunitat d’escoltar-los
tant al Palau com a l’Audito-
ri.

Piano a la sala gran
A la mateixa hora, però

uns metres més amunt, a la
sala històrica del Palau de la

Música, es desenvoluparà un
altre concert de gran interès
per als melòmans. Dins del
cicle Euroconcert, el pianista
austríac Till Fellner (Viena,
1972) oferirà un programa
tan dens com fascinant.
D’entrada, quatre preludis i
fugues del segon llibre d’ El
clave ben temperat, de Bach,
seguit de quatre Estudis de
Ligeti. La contraposició d’a-
questes dues aportacions
cabdals a la literatura per a
teclat dels segles XVIII i XX
donarà pas, a la segona part
del recital, a quatre peces
més del magne opus bachià
seguides de les Variacions so-
bre ‘Weinen, klagen, sorgen, za-
gen’, de Liszt, personal revisi-
tació del compositor honga-
rès d’un tema del kantor de
Sant Tomàs de Leipzig.

TOCS DE COBLA

Trobades
i futur

I. Pinyol / J. Pasqual

El funcionament
amateur dels esbarts

ha de ser objecte
d’una revisió si el

grup pretén fer el salt
a l’àmbit comercial

Dissabte passat l’Agrupament
d’Esbarts Dansaires va organit-
zar a Terrassa un seminari que
pretenia explicar als seus asso-
ciats el funcionament del món
de la contractació artística.
L’objectiu principal era trans-
metre la feina i la metodologia
dels programadors culturals
per tal d’introduir els especta-
cles dels esbarts en l’àmbit co-
mercial. D’altra banda, el Grup
Mirant al Cel de Sabadell
anuncia unes jornades de debat
que tindran lloc el 28 i el 29 de
febrer destinades a analitzar el
paper de les colles sardanistes
en la societat actual.

Si bé la funció social de colles
i esbarts són ben similars, les
seves característiques artísti-
ques són òbviament molt dife-
rents. Mentre que les colles te-
nen una evolució artística lenta
i el component competitiu fa
obviar les possibilitats escèni-
ques dels concursos (quina
llàstima), els esbarts fan de la
creativitat una de les seves ra-
ons de ser, i això provoca un
creixement artístic incessant.
No obstant això, tant colles
com esbarts pertanyen al mo-
viment associatiu (per tant, no
professional) cosa que provoca
que pateixin mals similars.

El seminari va servir per

constatar que el funcionament
amateur dels esbarts ha de ser
objecte d’una revisió si el grup
pretén fer el salt a l’àmbit co-
mercial. La feina que desenvo-
lupen és molta i sovint molt
ben feta, però el desconeixe-
ment del màrqueting impedeix
que tingui la presència pública
que mereix. El fet de no apa-
rèixer a les cartelleres no és un
mal exclusiu de la cultura tra-
dicional, però va quedar palès
que les barreres que puguin
aparèixer en el camí es poden
trencar si el producte és de
qualitat i si es treballa amb una
metodologia i uns objectius.

En un altre ordre de coses, el
Grup Mirant el Cel proposa
unes jornades en clau sociolò-
gica que han de servir per po-
der trobar l’encaix del movi-
ment sardanista en la societat
actual. És evident que la socie-
tat canvia i que per tant cal una
adaptació contínua que és mi-
llor fer-la si hi ha una anàlisi
prèvia. És, doncs, una proposta
agosarada que només podia
sorgir d’un col·lectiu inquiet
com el sabadellenc, les conclu-
sions de la qual han de servir
per poder dibuixar un futur
que a hores d’ara sembla incert.

T E A T R E

‘Nit de Reis’

Nàufrags d’amor
Francesc Massip

‘Nit de Reis’ de Shakespeare. Intèrprets: Luca Bonadei,
Diana de Guzmán, Xim Vidal, Cristina G. Borràs.
Direcció: Pitus Fernández. Barcelona, SAT, 12 de

febrer.

Cal superar la inèrcia centralista del teatre barceloní i
anar de tant en tant al barri de Sant Andreu, on el SAT ha
exhibit un espectacle d’una qualitat sorprenent. Hi ha mi-
mats del sistema que neixen amb la flor al cul o se l’han feta
implantar i troben totes les facilitats del món per estrenar
impúdicament les seves provatures esnobs, mentre que
d’altres han de vèncer massa entrebancs per mostrar treballs
valuosos i resultats indiscutibles. Aquest és el cas de Pitus
Fernández, que va aprofitar el bo i millor del seu pas per Els
Joglars i rubrica una Nit de Reis d’impecable factura, amb un
treball actoral minuciós, expressiu i altament comunicatiu.
És el seu segon Shakespeare i la segona producció que Rafel

Oliver posa en marxa amb intèrprets de totes les Balears,
mallorquins, menorquins i eivissencs, però també catalans,
posant en evidència l’estupidesa d’aquells polítics que bus-
quen la divisió, devasten la cultura i socarren el sentit comú
per tal de continuar potinejant la cosa pública.

Amb una escenografia de sòbria funcionalitat, l’aposta
plàstica més notòria està en el vestuari: una depurada re-
cerca i estilització de la indumentària tradicional de les
distintes illes, un treball exquisit de textures, formes i colors
que col·labora a caracteritzar els personatges. I quins intèr-
prets! Entre l’empedreït dolor de l’Olívia que encarna Cris-
tina Borràs i el seu sobtat amor foll només hi ha un finíssim
vel negre que cau aviat i un tresor de registres que sap jugar
i repartir.

La posada en escena de Pitus Fernández dóna ales a les pul-
sions sexuals i amatòries que s’entrecreuen en totes direccions
i arrosseguen els personatges en una trama endimoniada i en
un ritme ininterromput. L’italià Luca Bonadei desplega tot un
ventall de tics que fan trencar de riure i construeix un Malvòlio
rematadament ridícul, víctima de la burla ordida per l’atrevida
serventa que Diana de Guzmán fa hilarant i càlida. Neus Tor-
res, amb una ferma fragilitat, defensa l’ambigua donzella dis-
fressada de noi, que es fon davant d’un duc poca-solta i egòla-
tra. Tot el conjunt funciona com un engranatge de rellotgeria,
però Xim Vidal broda l’únic rol assenyat: el foll. Un bufó ver-
sàtil, lúcid i desencantat que tanca amb botó d’or un espectacle
fèrtil de troballes.


