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món. Els múltiples sistemes
de govern i els seus repre-
sentants polítics no són més
que delegats puntuals d’un
poder a l’ombra que ho
acaba decidint gairebé tot.
Aquesta evidència reclou

textos, després de provar-
los i reescriure’ls durant els
assaigs. Enguany és compa-
nyia resident de l’espai Are-
atangent, on acaba d’estre-
nar Wolfenstein, primera
peça d’una trilogia sobre els
videojocs que es completa-
rà amb Tetris i Simcity . En
les seves obres Casanovas
dóna voltes i voltes a un
tema recurrent: els fils
ocults que controlen el

E
l vilafranquí Jordi Casa-
novas és un dramaturg
emergent que s’està

donant a conèixer gràcies
als premis teatrals que ha
aconseguit: el Ciutat d’Alcoi
amb Beckenbauer, el Mar-
qués de Bardomín amb An-
dorra i el Josep Robrenyo
amb Les millors ocasions.
D’altra banda, té companyia
pròpia, la Flyhard, amb la
qual du a escena els seus
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els protagonistes en un re-
buig del món que els envol-
ta: s’atrinxeren en un pis mi-
núscul només connectats
amb el món a través d’un
blog internàutic. Inadapta-
ció? Paranoia? Angoixa
vital? La por és un dels prin-
cipals condiments de la tra-
gèdia, i la violència l’acom-
panya. La jove companyia
es mou amb frescor enmig
la situació tensa i claustro-

fòbica que es genera. Els
personatges evolucionen
cap a l’imprevisible mentre
exhibeixen les seves sinergi-
es i antagonismes. La com-
plicitat amb l’autor/director
afegeix interès a un treball
molt recomanable.

*
Wolfenstein, DE JORDI
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Jordi Casanovas
analitza els fils
ocults que
controlen el món

Quanl’impossible
esdevérealitat

Daniel Barenboim rep la distinció de soci d’honor del Círculo de
Lectores i obre una mostra sobre ensenyament musical a Palestina

Xavier Cester
BARCELONA

Agenda atapeïda la de Dani-
el Barenboim. Ahir al ves-
pre oferia al Palau de la Mú-
sica la maratoniana exten-
sió del segon llibre d’El clave
ben temperat de Bach.
Abans, però, va visitar el
Gran Teatre del Liceu per
rebre una distinció impor-
tant: el Círculo de Lectores
el va nomenar soci d’honor.
I no va deixar l’edifici fins a
visitar una exposició foto-
gràfica al Foyer sobre llars
musicals a Palestina i les
primeres passes de la Jove
Orquestra de Palestina.

En una sala ocupada per
associats i treballadors de
l’entitat, diversos parla-
ments van glossar la figura
musical i humana del pia-
nista i director israeliano-
argentí, amb especial inci-
dència en el seu treball amb
l’East-Western Divan, l’or-
questra formada per músics
àrabs, israelians i andalusos.

Barenboim va citar
Woody Allen a l’iniciar el
seu parlament: “No m’ho
mereixo, però tampoc me-
reixo ser diabètic”. Un cop
aclarit que ell no pateix
aquesta malaltia, el músic
es va referir amb notable
sentit crític al projecte que
tira endavant des del 1999:
“És molt admirat a tot el
món, sobretot pels que no
saben de què es tracta”. Va
fer, això sí, una distinció
amb l’Estat espanyol, “pot-

ser perquè hi ha alguna
cosa al subconscient que
recorda altres èpoques,
quan jueus, musulmans i
cristians vivien en pau i
eren creatius”.

Si hi va haver una parau-
la que resumís el seu dis-
curs va ser “existencial”.
“Existencial” és com creu
Barenboim que el Divan es
veu a l’Estat. “Existencial”
també ha de ser la manera
com els músics han d’abor-
dar el seu art, una música
que és alhora “física i meta-
física, disciplina i passió, re-
alista i somniadora”. I és

que la base d’aquesta utopia
posada en marxa per Ba-
renboim i el desaparegut
Edward Said és “la recerca
de l’impossible perquè esde-
vingui realitat”.

En aquesta recerca l’edu-
cació hi juga un rol cabdal, ja
que és l’única arma amb què
Europa, Occident en el seu
conjunt, “pot lluitar contra
la violència creixent al Prò-
xim Orient. El 85 per cent
de la població dels territoris
palestins és menor de 33
anys”. Per això és necessària
“cada acció que pugui donar
una petita llum d’educació,

de ciència, de cultura en
aquest túnel obscur”.

Per demostrar-ho, les
proves. Primer musicals,
amb Barenboim interpre-
tant un Impromptu de
Schubert. Després fotogrà-
fiques, les imatges de Peter
Dammann sobre els projec-
tes formatius que la Funda-
ció Barenboim-Said està re-
alitzant a Palestina. Una ex-
posició que, sota el nom
Palestina, una mirada dife-
rent. Música com a contra-
punt a la por, es podrà
veure al Foyer del Liceu fins
al 27 de febrer.■
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Per a
Barenboim, “la
música és física i
metafísica,
disciplina i
passió”

R
ecentment s’ha fet pú-
blica la programació
de la vuitena edició

del cicle Cobla, Cor i Dansa
que organitza la Fundació
Orfeó Català - Palau de la
Música. Tal com és habitual,
el cicle presenta sis cites
(una de cant coral, una de
dansa i quatre de cobla)
marcades gairebé en la seva
totalitat per una qualitat
dels criteris artístics que les
fa força imprescindibles.

Tal com s’encarrega de
remarcar Jaume Comellas,
coordinador del cicle, un
dels objectius és l’oferiment
de propostes selectes que
demostrin la transcendèn-
cia de la música per a cobla
i que provoquin el conven-
ciment dels qui consideren
aquest àmbit un sector se-
cundari. De la seva part,
Ferran Bello, president de
l’ens que patrocina el cicle,

el Centre de Promoció de la
Cultura Popular i Tradicio-
nal Catalana, incideix en la
consideració de la tradició
com una transmissió d’acci-
ons, cosa que provoca una
conseqüent evolució que
pot molt ben ser estimulada
a través de les aportacions
dels creadors.

Aquestes dues premisses
es fan especialment paleses
en la proposta de la Compa-
nyia de Dansa Carles Ibáñez,
en les participacions de
Manel Camp i Albert Guino-
vart, i en estrena d’una obra
d’encàrrec de Xavier Pagès,
sense oblidar la inclusió de
la final del 1r Certamen Fèlix
Martínez i Comín. Unes pre-
misses amagades no obs-
tant darrere d’un cartell que
ofereix una visió no sols
allunyada d’aquestes volun-
tats sinó que va en una di-
recció absolutament contrà-
ria, cosa especialment re-
marcable en comparació
amb la imatge dels altres ci-
cles de la casa i per la quali-
tat dels programes de mà de
cadascuna de les propostes.

Aspectes nimis, segura-
ment, quan al darrere de la
imatge hi ha un treball fona-
mentat en arguments clara-
ment enriquidors, però im-
portant si es pretén arribar
no només al públic sectorial
i militant sinó també al pú-
blic més generalista.

Tocs de
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imatge

El cicle vol
demostrar la
transcendència de
la música de cobla


