
Yturralde, estructura volant.

GENT JOVE

El Col·legi d’Aparelladors i Ar
quitectes Tècnics de Barcelona 
ha presentat una exposició col- 
lectiva de deu joves (Ton Sant, 
Boria, Albert Valera, Benjamí 
Tous, Manolo, Àngel-Lluís, Jordi 
Pascual, Marta Aguirre, Eleazar 
i Isabel) que mostraven treballs 
de pintura i d'escultura. L'ele- 
ment comú els era trobar-se en 
un moment inicial, i això fa di
fícil qualsevol valoració una 
mica definitiva. Tanmateix, s'hi 
podien apreciar unes línies de 
treball comunes a alguns dels 
expositors.

Hi havia els qui treballen sobre
tot amb el color, simples camps 
de color de delicats tons pastel 
o bé contraposats a una lleu
gera estructura lineal; també 
qui hi incorpora un component 
gestual, i, en aquesta darrera 
via, un parell de peces de fe
blesa manifesta.

Formarien un segon grup 
aquells que utilitzen elements 
sígnics, sigui en un tipus de 
composició all-over, que en el 
cas de les lletres ens acosta 
massa a Jasper Johns, sigui en 
una organització amb un sugge
riment de fuga que dinamitza 
l'espai plàstic.

Hi havia finalment el grup en 
el qual la matèria té un paper 
predominant: unes peces amb 
sorra de marbre, potser massa 
artificioses, i els treballs escul
tòrics que utilitzen materials 
diversos (pissarra, formigó, car
tó, plàstic, fusta, pedra, ferro) 
i que en alguns casos donen 

relleu a certs components ac
cidentals com el rovell o l’ero- 
sió, al costat d’alguna peça que 
jugava amb modulacions geomè
triques.

BAIX CAMP

A Reus ha tingut lloc, de 1’1 al 
3 de maig, el I Congrés d’Es
coles d’Art Comarcals de Cata
lunya, una lloable iniciativa de 
l'equip pedagògic de l’Escola- 
Taller d’Art de Reus. El congrés 
ha estat plantejat dins un cert 
corrent de renovació entre les 
escoles d'art i amb les perspec
tives d'una possible reorienta- 
ció cultural del país en el marc 
de (’autonomia. El tema central 
a debatre hi ha estat «Ús i fun
ció de les escoles d’art comar
cals». Les conclusions recullen 
la voluntat de continuar els con
tactes i els debats mitjançant 
encontres periòdics i itinerants 
i la continuació de congressos 
com el suara celebrat. S’hi re
ferma la necessitat d’intercanvi 
d'experiències i la constatació 
de la diversitat d'escoles d’art 
comarcals: petits tallers, esco
les d'arts i oficis, escoles ex
perimentals, escoles d'art per a 
infants... Els objectius comuns 
són la voluntat d’assolir una for
mació tècnica i humanística i la 
promoció de (’experimentació. 
Hom també ha remarcat la ne
cessitat de la col·laboració mú
tua entre aquestes escoles i els 
municipis on estan situades i al 
servei dels quals treballen.

SABADELL

A l'Acadèmia de Belles Arts, 
Fina Miralles ha presentat la 
mostra titulada «Terra». Paral·le
lament s'hi ha presentat la dar
rera de les edicions d'Èczema, 
«Doblec d’ona», també a càrrec 
de Fina Miralles.

D'ALTRES NOTES

La ciutat d'Alcoi ha viscut un 
seguit d'actes i manifestacions 
culturals sota el títol genèric 
de «Mostra Cultural del País 
Valencià»: pintura, obra sobre 
paper, ceràmica, arquitectura, 
fotografia, muralisme, represen
tacions teatrals, música i dansa, 
així com un vast programa de 
conferències i col·loquis per tai 
d’apropar a una àmplia capa de 
la societat alcoiana la seva 
identitat col·lectiva. Un progra
ma força ambiciós que ha comp
tat amb una nodrida participa
ció, amb el suport i (’organit
zació de l'Ajuntament d’Alcoi i 
dels artistes plàstics del País 
Valencià i amb l'entusiasme en
coratjador de l’infatigable autor 
del projecte: Antoni Miró.

Durant anys, Josep M. Yturralde 
ha produït unes obres basades 
en el càlcul i en les solucions 

que la computadora li donava 
als problemes de combinació 
de formes i de colors estri
dents; el resultat oferia un fort 
il·lusionisme visual difícil de 
desxifrar. Més recentment, l'ar- 
tista ha dedicat el seu càlcul 
rigorós a la confecció d'estruc
tures volants. Amb materials 
febles i amb uns determinats 
volums, cerca d'establir un rep
te amb els elements naturals 
i deixa que aquests mateixos 
elements provoquin l'enlaira- 
ment de les seves estructures 
i els facin descriure trajectòries

EL 8è. CICLE DE TEATRE 
DE GRANOLLERS
Després d'un any de guaret, el 
19 de març s'inicià el 8è. Cicle 
de Teatre de Granollers, amb 
un homenatge a Margarida Xirgu 
i el lliurament del Premi de Tea
tre Ciutat de Granollers a Jordi 
Teixidor per la seva obra El dra
ma de les Camèlies o el mal 
que fa el teatre. El mateix dia 
fou inaugurada una exposició 
de fotografies i es presentà un 
audiovisual d'Els Comediants: 
Qui anys passa... dies empeny.

D'entre les obres incloses al 
Cicle, cal destacar Andalucía 
amarga, de Salvador Tavora, 
amb el grup La Cuadra. Dins 
la línia dels anteriors muntat
ges del grup, Quejío i Los palos, 
Andalucía amarga vol fer pre
sent la situació del treballador 
andalús i el fet de l’emigració. 
Més que aportar-hi solucions, 
Cobra pretén ser, segons parau
les dels actors mateixos, «un 
poema físic i sonor on se senti 
l'angoixa vivencial i existencial 
del cruel desarrelament que 
porta implícita l’emigració for
çada».

La direcció de Cobra és plena
ment encertada, amb uns can
vis de ritme que obliguen l'es
pectador a estar pendent de 
(’escenari en tot moment. Des 
del silenci angoixant, de les 
llargues hores d'espera, Salva
dor Tavora i els altres compo
nents del grup ens fan passar 
bruscament a un món desper- 

imprevistes. Part d’aquestes es
tructures volants, les hem pogu
des veure a la Fundació Miró.

A la Galeria 11, d'Alacant, obres 
d’Elena Paredes.

A la Sala Pelaires, de la Ciutat 
de Mallorca, una exposició de 
Mompó.

A (a Galeria 4 Gats, de la ma
teixa ciutat, exposició dels dar
rers gravats originals de Pi- 
casso.

ALÍCIA SUÀREZ i MERCÈ VIDAL 

sonalitzat on l’home perd la 
seva condició humana fins a 
esdevenir un petit ésser al ser
vei de la màquina. El clima de 
l’obra creix de manera progres
siva fins arribar al punt màxim 
al final.

Amb aquest espectacle basat 
en el «cante» i el ball —les 
veritables fonts d’on el grup 
extreu el material—, La Cuadra 
ha dut a terme un interessant 
treball d'investigació.

El grup gallec Teatro do Estari- 
bel hi aportà (’obra amb la 
qual guanyà el premi «Abrente» 
1980, Bailadela da morte ditosa, 
de Roberto Vidal Bolano, un in
tent d’aproximació a la realitat 
del suïcidi com a fenomen uni
versal, però vist des d’una pers
pectiva gallega.

El text parteix d’unes històries 
curtes que tenen com a deno
minador comú l'anhel de fer de 
la mort voluntària un desespe
rat exercici de llibertat. Baila
dela da morte ditosa vol mos
trar on comença aquesta afirma
ció de llibertat i on s'acaba 
l’exercici de repressió de la 
mateixa veritat que és al dar
rera de cada suïcidi. L’obra 
s'estructura entorn del diàleg 
dels diferents personatges que 
han decidit acabar de viure vo
luntàriament. El ritme lent, i 
meticulós, amb una gran cura 
dels detalls, crea una atmosfera 
densa ja des de l’inici de (’es
pectacle, que s’obre amb les 
«Cantigas» d’Alfons X.

El Teatre Estable del País Va
lencià hi va presentar la comè
dia musical El cortesà, basada 
en textos dramàtics represen
tats a la cort valenciana de la 
reina Germana de Foix. L'obra, 
un reflex de la societat renai
xentista, alhora que mostra els 
condicionaments socials de l'è- 
poca, és, també, una comèdia 
entretinguda oberta al joc i a 
l'humor.

El TAC (Teatre Associació 
Cultural) de Granollers hi va 
presentar l’obra de Manuel de 
Pedroio Darrera versió... per 
ara. La peça fou ben resolta, 
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tant pel que fa a la interpreta
ció, prou correcta, com al mun
tatge. Manuel de Pedrolo hi 
tracta el tema de la recerca de 
la llibertat, una llibertat que un 
cop assolida cal mantenir I no 
sacrificar per res.

El grup de titelles Claca hi 
oferí una antologia dels seus 
espectacles: peces de Ca
laix de sastre, El conte de les 
aigües i un conte de la seva 
primera etapa. L'espectacle re
sultà una mica pobre i patí di
versos lapsus de ritme.

Per tancar el Cicle, el Théâtre 
à Bâtir de França presentà Sans 
soleil on viellit plus vite. Roser 
Segura i Dominique Toutlemon- 
de hi oferien l'enfrontament en
tre dos mons: el de l'escriptor, 
l'Intel·lectual, I el de l’obrera, la 
proletària. La peça transcorre- 
gué massa lenta, a desgrat de 
•la força que hi infonien algunes 
de les escenes, que semblaven 
sobresortir.

AI llarg del Cicle també vam 
poder veure diverses projec
cions de teatre filmat. Entre 
d’altres, Théâtre National Popu
laire, d'E. Bertrand; Le mim de 
Marcel Marceau, de D. Delou- 
che; Marcel Marceau, de Ber
nard Bertrand; Le Châtelet, de 
Robert Tildian; Pantomimes, 
de Paul Paviot, i Le jeune 
homme et la mort, de Roland 
Petit.

Amb aquest 8è. Cicle de Teatre 
de Granollers hem recuperat 
un certamen que ja havia arri
bat a fer-se tradicional. Seguint 
la seva línia habituai de treball, 
els organitzadors hi han presen
tat una sèrie d'espectacles que 
potser no hauríem tingut l’opor- 
tunitat de veure si no era en 
aquest Cicle.

ESTRENES D’ABRIL
Montserrat Tinté va presentar 
a la Fundació Miró durant el 
mes d'abril el seu espectacle 
Nou menú en tres plats. Pica 
Picasso és ei nou muntatge que 
presentà (dia 4} el mateix 
equip que havia estrenat Picas
so U: l’espectacle, amb alguna 
variació respecte del muntatge 
anterior, tornava a caure en els 
mateixos clixés. El grup Spill 
va estrenar a Sabadell l’obra 
d'Alfred Jarry Ubu Roi (dia 24) 
amb direcció de Marta Català.

D’ALTRES NOTÍCIES
El premi Agrupació Dramàtica 
de Barcelona (ADB), que es 
concedeix a la millor tasca rea
litzada per una persona o ins
titució a favof del teatre, en
guany ha estat atorgat a Her- 
mann Bonnín per la seva feina 
com a director de l’Institut del 
Teatre de 1970 a 1980. També

Hermann Bonnín, premi ADB 1080. 
(Foto: Barceló.)

aquest mes d’abril s'ha inaugu
rat a l'Institut del Teatre, i en 
col·laboració amb l'Institut Ita
lià de Cultura de Barcelona, 
l'Aula Pirandello, dirigida per 
Frederic Roda, dedicada al co
neixement, la difusió i la pràc
tica teatral d’aquest gran crea
dor del teatre modern.

MARIA-ROSA FÀBREGAS

PALESTRINA (1525-1594)
Els Improperis del Divendres Sant, 
Quatre Motets (Cor Concinite de Lo- 
vaina, director K. Aerts, HISPAVOX, 
S 60.595). Es tracta d’un enregistrament 
d'un dels millors conjunts vocals bel
gues. La disciplina, l'homogeneïtat dels 
nois cantors honora la pàtria dels grans 
polifonistes. Afegim-hi, com a mèrits 
d'aquest disc, una direcció acurada i 
correcta en un programa ambiciós I, 
malauradament, d’una difusió discogrà
fica que no està en proporció amb la 
vàlua de l’A. romà.

CHARPENTIER (1634-1704)
Dues Misses de Rèquiem («Messes 
des morts») (Sol., Conjunt vocal 
Westvlaams, Conjunt Musica Polypho- 
nica, d. L. Devos, HISPAVOX, S 60.598). 
És el primer enregistrament mundial 
d’aquestes obres, I ha merescut el 

Premi del disc de Montreux de 1980. 
I val a dir que la interpretació se l'ha 
ben guanyat, tant per la intensitat dra
màtica i religiosa com per la perfecta 
execució d'ambdues obres. Dues mis
ses distintes: la que és acompanyada 
amb el baix continu és més íntima i 
meditativa; la d'acompanyament amb 
instruments originals, de caire més 
espectacular. La bossa porta una eru
dita nota explicativa signada per un 
dels millors musicòlegs francesos ac
tuals, Cari de Nys.

HÀNDEL (1685-1795)

Ariodante (sol. Baker, Mathis, Burro- 
wes, Bowman, Rendall, Ramey, London 
Voices, O. de C. Anglesa, d. Leppard, 
àlb. 4 Ips., PHILIPS, 67 69 025). Cal 
felicitar la casa editora per la publi
cació d'aquest àlbum. I això, per di
versos motius. Perquè, de Hàndel, se'n 
coneixen ben poc les òperes, a dife
rència dels oratoris; perquè aquest 
enregistrament ens dóna la versió com
pleta de l’obra, i, finalment, perquè es 
tracta d'una de les millors versions 
que mai s'hagin fet d’una òpera de 
Hàndel. Al coneixement i a la sensi
bilitat de Leppard, musicòleg especia
lista en el barroc, cal afegir la inter
pretació magistral de J. Baker, d’E. Ma
this i de N. Burrowes. La tècnica de 
l’enregistrament és absolutament immi
llorable.

HAYDN (1732-1809)

Simfonies ns. 46 i 47 (O. de C. Polo
nesa, d. J. Maksymiuk, EMI, 10 C 065- 
003438). Són obres que pertanyen a 
l'època del Sturm und Drang de l’A. 
Unes obres en les quals les convic
cions personals se sobreposen als con
vencionalismes, en el sentit no d'una 
revolució, com per als seus coetanis 
literats, sinó més aviat d’una evolució. 
L’encís particular d'aquest període, que 
comprèn des de la simfonia 30 fins a 
la 50 aproximadament, el veiem potser 
per via de contrast amb l’època de 
París i sobretot amb la de Londres. 
I des d'aquest angle ambdues simfo
nies ens semblen no uns intents in
fructuosos sinó unes exploracions il·lu
sionades per uns camins mai no fres- 
sats. I, sobretot, sempre elegants i 
deliciosament seductors.

MOZART (1756-1791)

Rèquiem (sol. Auger, Watkinson, Jeru
salem, Nimsgern, Gachinger Kantorej 
i Bach-Collegium de Stuttgart, direc
tor H. Rilling, CBS, 76819). Coneixíem 
Rilling en les seves versions de les 
cantates de Bach. I el podríem reco
nèixer també ací per l’amplitud dels 
cors i la gradació de plans. Llàstima 
que els solistes no estiguin a la seva 
alçada. Amb tot, però, aquesta és una 
versió que cal conèixer i assaborir, 
perquè, si bé no presenta l’homoge- 
neïtat de les de Barenboim, Bòhm o 
Karajan (aquestes darreres en la se
gona interpretació enregistrada), hi 
hem de posar al seu favor uns pas
satges absolutament inigualats. Els de
vots de Mozart tindran una sorpresa 
en sentir-la.

BEETHOVEN (1770-1827)

Simfonia n. 6, «Pastoral» (O. de Cle- 
veland, d. L. Maazel, CBS, 76727). 
Seria una pedanteria posar en qüestió 
un enfegistrament de la qualitat d’a
quest. Però, com que es tracta de 
fer-ne la presentació crítica, diríem 
que Maazel, amb la seva superorques- 
tra, es manté en una línia clàssica 
i avara d’una expressivitat que, sense 
ser anecdòtica, si s’accentués estaria 

més en la línia volguda per l'A. Per a 
resumir, diríem que ací l'objectivitat 
domina la subjectivitat d’aquest gran 
director. — Integral de les 32 sonates 
per a piano (p. A. Brendel, àlb. 13 Ips., 
PHILIPS, 67 68 004). Si l’edició sepa
rada de les sonates se succeeix amb 
una certa freqüència, en faltava des de 
feia temps la integral. Les darreres pu
blicades al país eren les de W. Kempff 
i W. Backhaus (vegeu «S. d'Or», nú
mero 208). Pollini, Ashkenazy i Brendel 
ens semblen els pianistes que més 
han trencat els motlles en la interpre
tació de Beethoven. Els temps de Nat, 
de Schnabel i de Fischer ja són his
tòria. Una història olímpica, si es vol, 
però filla d'unes coordenades irrepro- 
duïbles. Ara, amb Brendel, també som 
en uns cimals, però d’un altre conti
nent. La seva integral, començada el 
1971, té evidentment una certa des
igualtat. Les interpretacions que ens 
semblen sobresortir-hi són possible
ment les de les sonates menys cone
gudes, com, per exemple, la 2a. En 
les grans sonates, la perfecció de 
Brendel és total. El seu Beethoven és 
tremendament humà, a diferència del 
de Pollini que tira cap a la sublimitat 
imperial. Si hi ha algun tret que carac
teritzi el nostre intèrpret seria en el 
sentit de marcar uns detalls que pre
nen sempre la proporció deguda dins 
l’arquitectura de la composició. Cal fe
licitar els editors per aquest joiell 
discogràfic.

BELLINI (1801-1835)

I Puritani (sol. Caballé, Kraus, Hamari, 
Manuguerra, Ferrin, Ambrosian O. Cho
rus, O. Philharmonia, d. R. Muti, àlbum 
3 Ips., EMI, 10 C 167-003922-24). Si en 
aquesta versió hi ha alguns triomfadors 
indiscutibles, ho són Riccardo Muti i 
la Caballé. El primer, per una visió de 
l'obra que capgira no pocs convencio
nalismes, restituint al seu lloc l’or
questra i els conjunts vocals, que fins 
ara restaven en segon pla. La segona, 
pel seu timbre inimitable, pels pianís- 
sims flotants i els refinaments exqui
sits en els detalls de la dicció. Un 
enregistrament que, si no fa oblidar 
el de la Callas, sí que el supera en 
altres dimensions.

SCRIAB1N (1872-1915)

Tres simfonies, Poema de l’Èxtasi I 
Prometeu (O. S. de Ràdio Frankfurt, 
director E. Inbal, àlb. 4 Ips., PHILIPS, 
67 69 041). La personalitat esotèrica del 
músic moscovita es revela a través de 
la influència de Wagner i en certa 
manera de Debussy, sobretot en la 
seva producció pianística, que és la 
més important de Scriabin. És natural 
que fos elogiat en el «Blaue Reiter», 
on li fou comentat el Prometeu com 
l'obra d’un nou profeta. Ací en trobem 
l’obra simfònica integral. Remarquem- 
hi la tercera simfonia, el «Poema diví», 
amb el seu monumental primer temps 
en forma de sonata. Les altres obres 
tenen concurrents d’igual o major mè
rit, potser, tot i que les presents ver
sions són d’una qualitat musical fora 
de sèrie. Un àlbum que ha de plaure 
forçosament als melòmans autèntics.

RECITAL: SCHUMANN, Estudis Simfò
nics; MENDELSSOHN, Variacions serio
ses (p. L. Milà, AUVI, A7AU170). La 
pianista vilanovina presenta una exe
cució d’aquestes obres valenta, sensi
ble i plena d’elegància. Esperem que 
la seva discografia s'enriqueixi encara 
més i pugui ser apreciada com es 
mereix pels nostres melòmans. Cal 
felicitar-la per aquesta primícia.

P. B.
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