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‘Dharana’ al Palau de la Música
Philip Glass: ‘Einstein
on the beach’
Ictus Ensemble; Collegium
Vocale Gent; Suzanne Vega

pel sitarista Ravi Shankar
i l’hinduisme. Poques
obres semblen estar tan
a prop com aquest Einstein on the beach de
voler-se erigir en un immens mantra, un terme
sànscrit que ve a significar ‘alliberar la ment’.
Una ment que, habitualment, a Occident, ve a
comportar-se com un

Palau 100. Palau de la Música
Catalana, 27 de maig

P

er als que vam passar una part de la
nostra primera joventut als pisos superiors
de l’antic Liceu, el títol
Einstein on the beach queda d’allò més associat a la
perplexitat i incomprensió
del públic liceista davant
les funcions realitzades
l’any 1992. Sort del desig
del mateix compositor,
Philip Glass, que fos possible entrar i sortir de la sala
en qualsevol moment, perquè bona part del públic
d’aleshores no va tornar
al pati de butaques. Quan
dilluns, al Palau, en finalitzar les gairebé tres hores
i mitja ininterrompudes
d’interpretació d’aquest títol, un públic amb poques
desercions es va aixecar
tan entusiasmat com extasiat, vaig comprendre
allò que alguns hermeneutes de l’art han dictaminat
a propòsit de determinades formulacions artístiques: s’avancen a un
temps i en necessiten per
a la seva plena recepció.
Precisament el temps i

La proposta ens
fa preguntar:
pot ser viscuda
una teoria
científica?

Suzanne Vega, en l’‘Einstein on the beach’ de Philip Glass, dilluns al Palau ■ A. BOFILL

les formulacions teòriques
fetes pel físic d’Ulm Albert
Einstein semblen estar al
darrere de l’òpera elaborada per Robert Wilson i
Glass. En efecte, més enllà
de formulacions estètiques i tècniques adscrites
al minimalisme, els oients
som convidats a ser colpits per la fisicitat del so
i l’experiència derivada
d’aquest colpiment. El sotasignat ha hagut de re-

córrer a la memòria per
recordar una experiència
semblant i, si bé en el
marc d’una cultura musical molt diferent, un concert de la banda irlandesa
My Bloody Valentine, amb
la seva immensa descàrrega de volum sonor, convidava a aquesta experiència. Immersos en el magma de reiteració de breus
motius o d’estatisme harmònic, la proposta de di-

lluns al Palau de la Música
ens fa preguntar: pot ser
viscuda una teoria científica? Com afecta el so en el
nostre hipocamp la nostra
experiència del temps en
el temps? Som, sense cap
mena de dubte, al davant
d’una proposta que convidava l’oient a una recepció
que poc tenia a veure amb
la recepció tradicional i sí
amb la voluntat d’immergir-lo en una nova dimen-

sió en què la localització
dels fets, tant en l’espai
com en el temps, era (i és)
relativa a l’estat de consciència. O sigui: la teoria
de la relativitat d’Einstein,
simbolitzat organològicament en l’obra per la presència d’un violí.
Sembla que va ser a
París, en els temps de formació de Glass amb Nadia Boulanger, on el compositor va quedar fascinat

mico que salta de branca
en branca i que perd la
referència del tronc principal de l’arbre. La versió
radical i pura d’uns excelsos i superlatius Ictus
Ensemble, Collegium Vocale Gent i Suzanne Vega
ens va portar fins a un estat de concentració profunda que possibilitava
aquest nou estat de consciència, allò que el sànscrit anomena dharana.
El dharana que ens fa
conscients de la impossibilitat de “mesurar les
aigües dels oceans amb
una cullereta”. ■
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Un moment del concert, dilluns, al Palau de
la Música Catalana. ANTONI BOFILL

Glass i Einstein
continuen
hipnotitzant
Crítica
JAUME RADIGALES

C

BARCELONA

onfesso el meu escepticisme a
l’hora d’anar al Palau a veure o, millor, a escoltar la versió de l’Ictus
Ensemble i el Collegium Vocale
Gent –amb Suzanne Vega com a
narradora– sobre Einstein on the beach. I és
que la primera òpera del catàleg de Philip
Glass està íntimament lligada a l’espectacle de
Robert Wilson i Lucinda Childs, estrenat a
Avinyó el 1976, i que el 1993 vam tenir la sort
de veure al Liceu.
Ara, la visualització lumínica de Germaine
Kruip i la dramatúrgia de Maarten Beirens no
han donat peu a un espectacle estrictament teatral, però tampoc a una versió de concert. Més
aviat diria que han obert en canal Einstein on
the beach i n’han mostrat l’esquelet musical.
I el resultat continua sent hipnòtic, perquè la
partitura de Philip Glass es revela amb tota la
seva grandesa i genialitat.
Hi ajuda en gran manera la interpretació
del Collegium Vocale Gent, un conjunt de
tradició barroca –fundat ni més ni menys
que per Philippe Herreweghe–, i l’ICtus Ensemble, amb les atentíssimes direccions de
Georges-Elie Octors i Tom De Cock. I si bé
un manté a la memòria les imatges de l’espectacle original, la versió oferta al Palau fa
plena justícia a una òpera (sí, a una òpera)
que ja és una de les icones culturals de finals
del segle XX i un referent inel·ludible del
minimalisme més radical.
Les tres hores i mitja sense pausa –hi ha
talls– passen volant. Llàstima que, aferrats a la
flexibilitat d’accés prescrita per Glass, alguns
espectadors entrin i surtin de la sala fent tot
el soroll possible. No crec que el compositor
nord-americà pensés en la mala educació de
part dels assistents, i que avui inclou la indiscriminada tendència a fer fotografies i vídeos, fins i tot per part de professionals de la crítica. Els hauria anat millor si haguessin anat
a la beach de debò...e
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Viatge lisèrgic
‘Einstein on the beach’,
de Philip Glass
Intèrprets: Ictus Ensemble,

Collegium Vocale Gent, S. Vega,
narradora. M. van Nieukerken,
director del cor
Direcció musical: Georges-Elie
i Tom de Cock
Lloc i data: Palau 100. Palau de la
Música Catalana (27/V/2019)

Mannhathan –Glass va treballar
com a tal mentre componia
aquesta òpera–, més la sempre seductora veu de la cantant Suzanne Vega, de dicció clara i timbre
melós, van obrar el miracle.
Composta a duo amb el concepte teatral de Bob Wilson, aquí al
Palau s’ha ofert una versió en concert amb nous arranjaments musicals, un disseny sonor remodelat i un concepte lluminós que va

JORDI MADDALENO

Una experiència sensorial i transcendent: així va ser assistir a la
versió en concert de l’òpera
Einstein on the beach de Philip
Glass, compositor estrella resident aquesta temporada al Palau
de la Música Catalana. Una antiòpera, un trip musical, tres hores i
mitja de música minimalista, repetitiva, seqüencial, hipnòtica.
Estrenada al Festival d’Avinyó
l’estiu del 1976, aquesta primera
òpera de Glass continua atordint
de manera subversiva qui se submergeix entre els seus pentagrames. Les repeticions numèriques
cantades pel cor, els textos abstractes que sonen com lletanies tibetanes dites per un taxista de

Un Einstein que toca
el violí (l’excel·lent Igor
Semenoff) intercala
l’actuació en un magma
de mantres verbals
jugar amb efectes circulars i espacials il·luminant repetitivament
l’escena, el públic o el sempre icònic fons de l’escenari del Palau,
amb el seu orgue imponent i les
seves muses incrustades a les
parets.
Es compleixen 43 anys de l’estrena d’aquesta obra que juga
contra el concepte wagnerià de no
entrar a l’òpera una vegada la fun-

ció ha començat. Wagner va ser el
primer a instaurar aquesta regla
sacra, com també la norma d’apagar els llums de la sala, al seu Festival de Bayreuth el 1876, ja que
des del barroc s’entrava, se sortia i
fins i tot es podia menjar veient
una òpera, entre altres coses.
Glass busca la complicitat de
l’espectador i el convida explícitament –assenyalat al programa
de mà– a entrar i sortir durant la
representació les vegades que
vulgui. Alguns assistents també
van aprofitar per canviar-se de
lloc diverses vegades. Aquest flux
de moviments sembla una extensió més d’aquesta òpera que és
una construcció musical que vol
transcendir el temps.
El seu protagonista, un Einstein
que toca el violí, aquí l’excel·lent
Igor Semenoff, va intercalant les
actuacions enmig d’un magma de
mantres verbals i una música que
té en la microfonia del cor, els sintetitzadors i el seu so electrònic
una modernitat encara fresca i addictiva. Superb el treball del Collegium Vocale Gent, com també
el de tots els músics de l’Ictus Ensemble. Alguns es preguntarien
per la platja, però la sensació terapèutica i de relax després dels 220
minuts de música contínua i minimal podria ser la resposta. El final
del viatge va esclatar en una ovació i un públic dret i totalment entregat. Glass en estat pur.
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Ortega, en la campanya
P

er fi hem acabat aquest llarg període d’eleccions que també
porta implícit un llarguíssim període de campanyes electorals. Les
campanyes són un ritual que fins i tot
els tècnics, i també els polítics, molt
sovint dubten de la seva rellevància a
l’hora de configurar una adhesió a un
partit o un candidat concret. És cert
que s’ha de fer un programa i explicar-lo amb la missió de captivar
l’atenció, però la realitat és que sovint
els polítics no passen dels combats
dialèctics amb l’adversari, sense parlar dels objectius propis. El programa
hi és; però, com deia un polític, és per
no complir-se, el que demostra que és
una mostra de compromís poc compromès.
Però mentre avança la campanya i
aflora la fatiga tant física com d’idees
força, alguns agafen l’estratègia d’alçar el to de les proclames per atreure
l’atenció del públic i dels mitjans de
comunicació. Això és el que li va passar, a Pablo Iglesias, d’Unidas Podemos, quan en un míting va criticar les
donacions que Amancio Ortega va fer
per comprar aparells d’alta tecnologia
per al tractament del càncer en diversos hospitals espanyols, adduint que
la sanitat hauria d’estar prou ben
equipada per no rebre aquesta forma
de mecenatge, i criticava el mecenes
perquè, segons Iglesias, el que hauria
de fer és pagar més impostos. Em
sembla que el nivell de demagògia és
difícilment superable, i només s’entén
com un gest desesperat perquè tenia
enquestes que l’advertien de com li
anaven les expectatives de les eleccions i que pocs dies després van
quedar en descobert.
Sobre la polèmica, voldria fer dues
reflexions que també m’agradaria que
fossin àmpliament compartides perquè indicaria el tipus de societat que
voldria per al meu país.
Ja n’hi ha prou, de polítics que fan
crítiques a les grans fortunes i a les

L’empresari Amancio Ortega, propietari d’Inditex ■ ARXIU

grans empreses dient-los que no paguen prou impostos. En aquest país
una de les poques coses que funcionen, si es vol, és el Ministeri d’Hisenda
i si alguna gran empresa o gran empresari no paga els impostos que li
correspondria potser s’hauria d’anar
a analitzar l’entramat de lleis, subvencions i desgravacions que té la llei fiscal espanyola. Per tant, si passa el
que denuncien, és un problema de
gestió, d’inspecció i de voluntat política, corregir-ho és una responsabilitat
imputable al govern. Però dir que no
paga suficients impostos és una apreciació subjectiva i no es pot confondre i dir que no paga els impostos que
li pertoquen.
El 1905, Max Weber publicava el
seu famós assaig L’ètica protestant i
l’esperit del capitalisme i hi exposa
que, a diferència del calvinisme, el
cristianisme ha fet un elogi de la pobresa amb aquelles paraules de Marc
10:25: “És més fàcil per a un camell
passar per l’ull de l’agulla que per a
un home ric entrar al Regne de Déu”, i,
per tant, una crítica a la riquesa. Un
fet que encara avui perdura en molts
àmbits de la societat de tradició cristiana.

És així que hem d’entendre les crítiques d’aquests dies a Amancio Ortega per haver donat al Sistema Nacional de Salud 310 milions d’euros
per comprar aparells d’alta tecnologia
per a la prevenció i el tractament del
càncer. Una condició per ser mecenes
és ser una persona rica, i Catalunya té
una llarga tradició històrica en el mecenatge. La Bernat Metge, el Liceu o
el Palau de la Música els devem als
mecenatges, i els mecenes han ajudat
poetes, pintors i museus o van crear
centres hospitalaris i d’assistència social amb patrocini de protectors privats i d’empreses que han tingut molt
present la responsabilitat social.
Criticar aquestes aportacions és
un greu error, perquè avui Catalunya
no seria el que és sense l’aportació
passada i actual d’aquests mecenes
que ens fan brillar en el camp de la investigació, de la sanitat i de la cultura.
A més, Amancio Ortega és una
persona que ha creat una gran multinacional des del taulell d’una merceria, la qual cosa encara li confereix un
valor d’exemple per a tots aquells que
avui se senten emprenedors, i molt
especialment ho és en un país en què
n’anem molt necessitats. ■

TV3 – TN Migdia (28-5-2019)
Notícia del concert amb la versió de concert de l’òpera Einstein on the Beach de
Philip Glass, protagonitzada pel Collegium Vocale Gent, l’Ictus Ensemble i la cantant
Suzanne Vega (narradora), sota la direcció de Georges-Elie Octors (Cicle Philip Glass).
La peça inclou imatges del concert i declaracions de Suzanne Vega.
Enllaç:
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/suzanne-vega-porta-einstein-on-thebeach-al-palau-de-la-musica/video/5862864/

Catalunya Música – Assaig general
28-5-2019
El periodista Albert Torrens entrevista els membres del Quartet Gerhard, amb motiu
del concert (el mateix dia) al Petit Palau dins el cicle Intèrprets Catalans.
Enllaç:
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/assaig-general/quartet-gerhard-amb-laresidencia-tenim-loportunitat-de-creixer-amb-la-sala-amb-el-public/audio/1041180/
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