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Els Max

Els candidats catalans es

J.B. / Barcelona

●

La botella mig buida. Si l’any passat va ser el del desengany de Calixto
Bieito amb el seu muntatge Plataforma, la gala d’ahir va servir per con-

El clarinetista Josep Fuster./ EL PUNT

Un clarinet lluminós
 Programa: Obres de Xostakòvitx, Rodríguez Picó i
Weber per la Orquestra Nacional de Cambra
d’Andorra, el clarinetista Josep Fuster i el
concertino director Gerard Claret.
Lloc i dia: Petit Palau, 26 de març.

E

JORDI MALUQUER

l concert que comentem tenia molts al·licients. En primer lloc, una estrena d’un compositor català contemporani; després, escoltar una obra important de Xostakòvitx, i finalment,
gaudir del clarinetista Josep Fuster com a solista.
L’impacte final va subvertir l’ordre i va ser l’actuació d’aquest intèrpret el fet més impactant del concert. Fuster té un so robust però a la vegada és capaç
de fer uns filats refinadísssims, que tempten el silenci, com va ocórrer en l’adagio del Quintet per a clarinet de Carl Maria von Weber en la seva versió per a
conjunt de cordes. Al mateix temps assolia amb una
seguretat i intensitat impressionants les notes més altes. Captivador en tota l’obra, va treure també un
magnífic resultat d’una obra ben agradable, el Concertino per a clarinet i orquestra de Jesús Rodríguez
Picó. Fuster, molt ben secundat per l’ONCA, va fer
que semblés un impromptu espontani quan, coneixent el compositor, sabem que era una obra mesurada i equilibrada en què quasi res és deixat a l’atzar. La
primera obra interpretada, que va ser la de Xostakòvitx, va ser molt ben executada per l’orquestra, en especial els dos allegrettos, que van ser de somni. Es
tracta de la Simfonia per a cordes op. 118a, que no és
altra cosa que el Quartet n. 10 adaptat per a orquestra
per Rudolf Barshai. Les adaptacions a vegades traeixen l’esperit de l’obra original, però aquest no va ser
el cas.
Els aplaudiments van obligar el solista i l’orquestra a repetir la part final de l’adagio de Von Weber ja
esmentat. El darrer concert dels quatre de la temporada de l’ONCA serà el 7 de maig, en què el grup
Triphasic, que lidera Llibert Fortuny, col·laborarà
amb l’orquestra andorrana en un experiment de creativitat sonora pel «plaer», dels primers, «d’una realimentació amb gent d’estils diferents però oberts a
provar i investigar noves maneres i nous límits».

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

El president de la SGAE,
Teddy Bautista, va agrair
la implicació del Ministeri
de Cultura per la defensa a
la creació. El popular actor
Alberto San Juan, en canvi, va advertir que el president del govern espanyol,
José Luis Rodríguez Zapatero, s’alineava amb la política repressiva de la immigració del president anterior, José María Aznar,
fent «una guerra contra els
pobres». I va recordar que
50 persones eren a la presó
pel fet de vendre productes
pirates al carrer. L’actor
del grup Animalario i guanyador del Max a la millor
adaptació va comminar a
sumar-se als que recomanen sancions menors.
La cistella d’Àlex Rigola, Carles Santos i de Sol
Picó són els únics consols
per a la dramatúrgia catalana en aquesta dotzena
edició. Rigola va remarcar, a l’hora de recollir el
premi, la col·laboració de
la vídua de Bolaño així
com dels actors que es van
apuntar a l’aventura sense
saber com acabaria, «totes
les històries del 2666 parlen de l’ésser humà per intentar comprendre millor». La peça també va rebre el premi a la millor escenografia de Max Glaenzel i Estel Cristià.
No ha de tornar a sorprendre que en les vuit nominacions a Tirant lo
Blanc, no n’hi hagués cap
per al director Calixto Bieito. Finalment, de les vuit
candidatures, dues van ser
per a Santos (millor composició musical i direcció
musical). L’artista, en re-
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