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per fer-se un lloc a les disco-
teques més selectives.

Però resulta que en la re-
cerca constant de la veritat
absoluta, el cantautor ha
vist una nova llum on enfo-
car els seus deliris. Diu que
abans componia des del ca-
os i que ara ho fa des de la
calma, i el resultat és un
pom de cançons inèdites
que freguen el minimalis-
me, tot i que ell prefereix
ubicar-les en un món pa-
ral·lel als mantres o els hai-

que no s’ho creu, la cosa es
complica fins al punt que
acaba despistant els espec-
tadors més militants.

És cert que part del seu
material entronca amb els
mestres de la galàxia lisèrgi-
ca de fa tres dècades. La nit
passada, ens vam haver de
pessigar per ser conscients
que érem al Luz de Gas i no
al Zeleste del carrer Argen-
teria. Amb uns referents tan
clars, no és gens estrany
que sobre l’escenari en Ca-
nimas adopti un paper tan
poc convençut amb la prò-
pia obra. I és una llàstima,
perquè cançons com Je ne
peux pas sortir de moi i Tri-
glicèrids tenen cos suficient

Més enllà del bé i del
mal, tots els artistes
que s’obstinen a as-

solir un univers personal
mereixen, d’entrada, tots els
respectes. I potser aquesta
és la raó de per què la res-
ponsabilitat d’inaugurar el
festival BarnaSants d’en-
guany ha recaigut en Edu-
ard Canimas. Cantautor poc
reconegut, sorgit de l’esce-
na outsider i hereu natural
del surrealisme laietà, fa
anys que s’esforça a esbri-
nar quin és el seu paper en
el món musical català. Per
ser francs (es tracta d’això,
oi?), el gironí té un potencial
increïble. Però, com que
sembla que ell és el primer
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Més enllà del bé i del mal
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kus. Per interpretar-les,
prescindeix de la banda i
s’enfronta a un estil contras-
tat amb el passat immediat.
I, com sol passar, quan un
artista es converteix en bi-
cèfal, el xoc està assegurat.
És molt diferent cantar en
un escenari que fer-ho da-
vant del mirall. Més enllà del
bé i del mal, els artistes que
treballen per trobar el seu
univers mereixen tots els
respectes. Això sí, per acon-
seguir-ho és imprescindible
donar exemple i començar
per un mateix.

*
Eduard Canimas,13È BARNA-
SANTS. LUZ DE GAS, 9 DE GENER

Canimas acaba
despistant els
espectadors més
militants

Funeralal
Fortuny
‘El mort’, una
proposta de
monòlegs des del
Camp de Tarragona

Oriol Margalef
REUS

Reus plora la pèrdua d’un
dels prohoms de la ciutat. El
municipi ha decidit retre-li
un sentit homenatge al Tea-
tre Fortuny, però familiars,
autoritats i vips de tota
mena han esgotat l’afora-
ment, i la resta de ciutadans
no té altra opció que assistir
furtivament als preparatius
de la cerimònia. Aquesta és
la pomposa i carnavalesca
posada en escena d’El mort,
mostrari zoològic de crea-
dors, actors i directors del
Camp de Tarragona, junts
en la primera collita de mo-
nòlegs del Centre d’Arts Es-
cèniques de Reus (CAER),
que s’estrenarà dijous vi-
nent i es mantindrà al car-
tell fins al dia 27.

Amb els preparatius del
cerimonial fúnebre com a
decorat, El mort aplega cre-
adors consolidats i emer-
gents de les comarques tar-
ragonines, i suposa l’estre-
na d’un nou cicle dedicat a
totes les formes de creació
contemporània. Per a
aquesta ocasió, el CAER ha
encarregat 15 monòlegs de
vuit minuts “al bo i millor
del Camp de Tarragona”, va
afirmar amb intencionada
afectació el director del
centre, Ferran Madico.

Jordi Vall, Miquel Àngel
Fernández i Oriol Grau diri-
giran cinc textos cadascun
escrits per autors com Xavi-
er Amorós, Josep Antoni
Baixeras, Jordi Cervera,
Magí Sunyer o Sergi Xiri-
nacs. Alhora, els quinze ac-
tors escollits per represen-
tar els monòlegs són de la
zona, com Fermí Fernán-
dez, Agnès Busquets o Xavi-
er Grasset. “És una obra
creada i pensada per la gent
d’aquí”, va explicar Empar
Pont, tinent d’alcalde de

Cultura, però amb “volun-
tat” d’obrir fronteres i
poder-se representar més
enllà de l’àmbit local.

Durant la funció, el taüt
del difunt estarà a l’escena-
ri i els músics assajaran al
seu lloc habitual. Tanma-
teix, la representació vol
trencar amb els cànons clàs-
sics iesduràatermeales15
llotges del teatre, on els es-
pectadors assistiran a l’obra
en grups reduïts. Cada en-
trada permetrà escollir un
dels tres pisos del Fortuny i
veure en circuit els cinc mo-
nòlegs que s’hi representen.
De fet, únicament 150 per-
sonespodranveurelafunció
cada dia.

Tal com ha estat conce-
but, el muntatge integra la
participació del públic com
un element més de la farsa.
Representa que els especta-
dorsassisteixenil·legalment
als preparatius del funeral,
amb entradesrevenudespel
mateix personal del teatre. I
és en aquest recorregut en-
tre bambolines que tenen
ocasió d’escoltar diversos
personatges que compartei-
xen el mateix moment. “El
Mort és l’eix vertebrador,
peròhemvolgutdonarcarta
blanca a l’ús de tot tipus de
recursos creatius”, va expli-
car Madico. ■
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Desprésd’un‘DonGiovanni’ambacollidadispar,
LluísPasqualtornaalTeatroRealamb‘Tristanyi Isolda’

Ramon Palomeras
MADRID

Malgrat que Tristany i Isol-
da (1865) “és una òpera in-
esgotable i quasi inabasta-
ble”, Lluís Pasqual sembla
un temerari. Però fa tres
anys, a pesar que era la pri-
mera vegada que acarava
Wagner (1813-1883), ja va
conquerir la crítica italiana
quan va estrenar aquest
drama a Nàpols. Ara, del 15
de gener al 15 de febrer, in-
tentarà fer el mateix al Te-
atro Real de Madrid, fet
que suposa la seva segona

visita al recinte líric des-
prés del Don Giovanni, de
Mozart, de fa dos anys
amb disparitat d’opinions.

Ambientada en tres èpo-
ques diferents –segle XIII,
època de l’origen de la lle-
genda en què es basa el
drama; segle XIX, període
en què es va escriure l’obra;
i l’actualitat–, Pasqual diri-
geix l’obra en què “el com-
positor alemany es va invo-
lucrar i identificar més”.
No debades, Wagner esta-
va bojament enamorat de
Mathilde Wesendonck, la
dona del seu mecenes,

quan va escriure gran part
de la partitura.

Tristany i Isolda és una
òpera exigent on, a banda
de l’aspecte musical, cal
tenir molt present “la im-
portància de les paraules”,
fet inusual en el repertori
líric. “Wagner fa teatre. Era
considerat músic i poeta”,
apunta el director d’escena
català, que en destaca la
seva forta càrrega psicolò-
gica.

Pasqual no podia deixar
escapar l’oportunitat d’en-
frontar-se al geni alemany.
“Parla del gen de la tristesa

en l’ésser humà; de la im-
possibilitat de fondre’s”.
Però tampoc no oblida un
altre factor: el mar. “No
només el mar del Nord,
sinó aquell altre mar que
també veia Wagner a Venè-
cia mentre escrivia el ter-
cer acte”.

Amb Jesús López Cobos
al davant de l’Orquestra
Simfònica de Madrid,
l’òpera tindrà un doble re-
partiment entre els que
destaquen Waltraud Meier,
Jeanne-Michèle Charbon-
net, Robert Dean Smith i
Jon Frederic West. ■

La ‘mezzo’ Waltraud Meier (Isolda) i el tenor Robert Dean Smith (Tristany) encapçalen el repartiment ■ JAVIER DEL REAL

L’actor Oriol Grau dirigirà
un dels cinc monòlegs d’’El
mort’ ■ TVC




