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Mestria
BanseRiege

Intèrprets:JulianeBanse, so
prano, iWolframRieger,piano
Obra:WinterreiseD.911
Llocidata:CanònicadeSanta
MariadeVilabertran
(21/VIII/2020).Schubertíada

JORDI MADDALENO

Cal treure’s el barret davant la
mestria demostrada per dos ar
tistes com la soprano Juliane
BanseielpianistaWolframRie
ger. Tots dos, compenetrats,
concentrats, van desgranar el
seu primerWinterreise junts, el
primerdeBanseenrecital solis
ta, una feina de gran qualitat,
queper justícia imésquemaiés
impossible deslligar la feina de
l’unsense l’altre.
Schubert vamarcar un abans i
un després en la figura del pia
nista acompanyant, en els seus
cicles, el pes musical i la força
dramàtica i descriptiva del pia
no arriba a tenir el mateix pes i
transcendència que la veu. És
certqueel solistaéselquecanta
i descriu el viatge i l’expressa,
però quan s’assisteix a unWin
terreise amb el mestre Rieger a

les tecles, queda clar que el ba
tecdelcicleelmarcaelpiano,ila
veu en aquest cas deBanse cris
tal∙litzaenparaules icantelsen
titdelspoemes.
Elsassistentsa laSchubertíada
coneixenbéelsdosartistes, tots
dos van debutar en la primera
edició el 1993, Rieger ambWin
terreise acompanyant Fassbä
ender i Banse amb Rieger i el
clarinetista Oriol Romaní uns
dies després en una Liedera
bend enterament dedicada a
Schubert. Amb aquest Winter
reised’algunamanera es va tan
car un cercle musical i la màgia
va fluir arreu. Juliane Banse va
mostrar una lectura elegant,
mesurada idebonics rivetsper
lats gràcies a un centre rodó, un
ús dels greus ben impostats i un
agut mesurat impecable. Una
lectura irreprotxable, sentida i
servida amb la grandesa d’una
artistamadura i sensible.
El protagonisme del mestre

Wolfram Rieger al piano va ser
unameravella sonorade leshis
tòriques.Controldelpesilapul
sació a plaer, intensitat i lirisme
amb un tempo superb, un ús fi
níssim del pedal i una expressi
vitat i colors subjugadors.
Mestres!c

CRÍT ICA DE L ÍRICA

Què tenen en comúBobDylan i PereQuart?
EL REPTE

SONY

BobDylan

I DEMÀ...
Quin va ser el primer

somni de nen del realitza
dor Werner Herzog?

Al llibre de Joan Ramon
Mainat Canet, 36 hores
de cançó i de llibertat
(1977),JoanOliver/Pere

Quart contraposa les “cançons ple
nes de sentit” a les “vociferacions
gratuïtes i sense cap altre significat
queelquepottenirunactemimètic
d’expansió, inspirat en exemples
forans amb acompanyament de
guitarres, bombo i platerets que
marquenunritmemonòtonisovint
frenètic (...) mentre els executants
sotmeten llurs anatomies a un sac
seig desarticulat, encomanadís
–unamenadeballdeSantVito–”.O
sigui, el rock iderivats.
Però la vida és bromista, i en un

dels seusmeravellosos copsd’efec
te, amitjans dels seixanta va vincu
lar d’alguna manera el gran poeta
deSabadellambunaltregranpoeta
que, abandad’apreciar elnonsense,
en sap bastant de guitarres i frene
sís.
Parlem d’un noi jueu nascut a la

forana Minnesota de 1941, de cog
nomZimmerman. El que un dia va
decidir ser Bob Dylan, autor d’àl
bums com el Highway 61 revisited
de 1965, atapeït de cançons cinc es
trelles com, a banda de la mateixa
Highway..., Like a rolling stone, De
solation row o Tombstone blues. El
mateix paio que el 2016 va ser dis
tingit ambun premiNobel de Lite
ratura que no va poder, o no va vo
ler, anararecollir.

cografia que, tot i això, va tenir un
papernotableenlamúsicacatalana
moderna de l’època. El 1966, i des
présdeserrebutjatsperEdigsa,Els
3 Tambors publicaven a Belter el
primer dels dos vinils del seu còm
put,unEPdequatretemesentreels
que trobem l’afortunada Cançó del
noi dels cabells llargs, escrita per
JordiBatiste.Peròlaprimeracançó
que sonava al disc era el Romanço
del fill de vídua, en què els nostres
Tamborsvanencaixarelsversosde
Pere Quart amb la música del
TombstonebluesdeBobDylan.
La lletra ésmagnífica, un càustic

retratdecert tipusdepijobarceloní
encara no extint, i especialment
ben perfilat en la tornada del tema:
“però soc catalanista / i a casa amb
lamamà/quannohihavisita,/par
lo sempre en català”. La música té
picant elèctric i expansiu, cosa que
no treusentit alsversos.
Cinquantaquatre anys després,

Albert Batiste ens explica queEls 3
Tamborsvanpublicar aquesta can
çó sense demanar permís a Pere
Quart i, per descomptat, tampoc a
l’oficina que en aquell moment re
presentavaBobDylan.Iafegeixque
al poeta no li va fer gràcia el tema.
“Noenshovadirdirectament,però
ens va arribar. No sabem què li va
semblaraBobDylan–ironitza–pe
rò a Pere Quart no li va agradar
gaire...”.

DONAT PUTX

Trasllademnos ara a la Barcelo
nadel 19651966.Un joveestudiant
d’arquitectura anomenat Albert
Batiste busseja a la biblioteca del
seu pare i troba un llibre de Pere
Quart. Es posa a llegirlo i, en arri
bar a unpoema titulatRomanço del
fill de vídua, experimenta un mo
menteureka.
Batiste formava part, amb el seu

germà Jordi, Josep Maria Farran i
GabrielJaraba,d’Els3Tambors,un
conjunt de vida efímera i poca dis

MarquesMarcet estrena aMàlaga ‘Lamort de Guillem’, sobre l’assassinat d’un jove antifeixista amans de neonazis

Justícia de cinemacontra el feixisme
FERNANDO GARCÍA
Madrid

L a pel∙lícula fa mal. A
molts els commourà i a
unaminoria els farà ve
nir coïssor. La mort de
Guillem,deCarlosMar

quesMarcet, es presenta avui al
FestivaldeMàlagai–segonsl’expe
riència dels periodistes que ja vam
lapodervisionar–desegurquedei
xarà clavat a la butaca gairebé tot
homque lamiri.Es tractad’unrelat
potent i emotiu que, des d’una con
fessa subjectivitat però sense ànim
depamflet, famemòriade l’assassi
nat del jove antifeixista Guillem
Agulló en mans d’un grup de neo
nazis, fa 27 anys a la localitat caste
llonencadeMontanejos.

Lahistòriaesfocalitzaenla lluita
delspares,GuillemiCarme,perdo
nar a conèixer la realitat del crim
“polític” durant i després d’un pro
cediment judicial que, amb judici
paral∙lel als mitjans, va vorejar
aquest aspecte. El tribunal només
va condemnar l’autor material, Pe
droCuevas,comaresponsabled’un
delicte d’homicidi gairebé acciden
taldurantunabaralla entrebandes.
La pena es va limitar a 14 anys de
presó dels qualsCuevas en va com
plirquatre.El reuva serdetingut 12
anys després coma integrant d’una
bandacriminalneonazi.
Quan MarquesMarcet va rebre

la proposta dels seus productors,
“recordava superficialment la his
tòria deGuillem”, ens explica. Però
aviat s’hi va veure atrapat, captivat
pel terrible “periplehumà”delspa
res i lesdues germanesdel noi, Bet
lem i Carmina. El realitzador es va

proposar entendre i transmetre el
que significa perdre un fill en cir
cumstàncies com aquelles. “Volia
que lagentsentísaquestaexperièn
cia”, diu aLaVanguardia. La pel∙lí
culaésmilitant “pelque faa ladeci
sió d’explicar la història i en l’elec
ciód’undeterminatpuntdevista,el
de la família”, indica Marques
Marcet.
Hi hadues escenes especialment

impactants, totesduesenunpla fix,
que el cineasta descriu com lesmés
importants per a ell. La primera
correspon almoment que els pares
tornen de veure el cadàver de Gui
llem (Yani Collado), i es fiquen al

cotxe amb les filles, que no saben
quèha passat. A la segona, cap al fi
nal, lamares’asseualterradelacui
na i allà, després d’una discussió
amb el seumarit, deixa que la ràbia
doni pas al plor. Lesdues seqüènci
essónlentes iambpocdiàleg.“Vam
estar explorant i improvisant
aquests moments crucials amb els
pares reals i amb els actors (Pablo
Molinero, Gloria March i, com a
germanes,, Mar Linares i Bárbara
Calatayud). I al final vam entendre
queel queméspesavaera el silenci,
que reflecteix el brusc canvi en la
manera de relacionarse entre els
pares i les filles”.

La filmaciódelmomentenquè la
mare “es deixa anar i deixa anar el
dolorquetéadins,totiquemainoel
deixarà anar del tot” va durar una
hora i va donar lloc a un pla de 25
minuts que va caldre tallar fins a
deixarloenmenysdedos.
Les circumstàncies i el context

sónunaltregranpersonatgedel re
lat, fins i tot a costa de l’explicació
precisadels fets.Atravésdel treball
solventdeMolineroiMarch,elspa
res ens fan saber que el seu fill va
morir assassinat ambpremeditació
malgrat que els jutges es decantin
perlaversiódel’homicidiquelade
fensa esgrimeix alhora que crimi

nalitza lavíctima.Però l’espectador
noarribaaveurel’instantdelamort
de Guillem. “Vam arribar a rodar
l’escena però vaig comprendre que
era un error i la vaig treure. Perquè
amb una reconstrucció dels fets
hauria traït el punt de vista de la fa
mília”,diueldirector.
L’oportunitat política deLamort

de Guillem és òbvia en aquest mo
ment de ressorgiment de la ultra
dreta. MarquesMarcet no defuig
aquesta lectura però defineix la
pel∙lículacom“unviatged’allòpolí
ticaallòíntim”.Idemanaque“noes
buidin” els termes ultradreta o fei
xisme, ni s’incorri en el simplisme.

“Elproblemaéscomplex”,assenya
la.“Enunmomentenquèlasocietat
liberal ha buidat el significat de la
democràcia, ve algú i ofereix un
sentit de pertinença, amb cert èxit.
Bé,unnos’hade limitaraculparels
dirigents d’aquestsmoviments. Cal
recordar el passat i reivindicar el
que importa, però hem d’analitzar
el fracàs de l’esquerra; pensar per
quèpassaaixò i trobar solucions”.
MarquesMarcet, guanyador de

múltiples premis a Màlaga que in
clouen la Bisnaga d’Or de l’última
edició per Els dies que vindran, va
rebreahirelMálagaTalentenreco
neixementa la sevacarrera.c

CARLOS LAULLÓN

GloriaMarch, en primer pla, en una escena de reunió familiar en ple dol per lamort d’en Guillem

El director, premiat
amb elMálaga Talent,
rebutja el simplisme i
vincula l’ascens ultra a
la fallada de l’esquerra


