Recull de premsa
Ovació i esbroncada per la polèmica '9a' de l’Agrupación Señor Serrano
Com un xoc de trens, aclamacions i escridassades es van barrejar al final del concert
de divendres de l'OBC en el qual la 'Novena Simfonia' de Beethoven va arribar amanida
per les arts audiovisuals d’Agrupación Señor Serrano. L'obra mestra del geni de Bonn
arribava servida per una dramatúrgia de la companyia teatral que va transformar la
música en banda sonora d'una pel·lícula d'il·lusions, frustració, derrota i renaixement
de l'esperança en aquest 'Garden Center Europa', que és com Sr. Serrano titula la seva
proposta, canviant el sentit d'una obra simfònica i abstracta en un concert programàtic
audiovisual. Al final el públic es va dividir entre els que aplaudien d'allò més i els que
protestaven. La veritat és que el guarniment va aportar una història senzilla i ben feta,
i tot i que també és cert que davant d'aquesta música sublim sobren les imatges, la
proposta va encantar als menys habituats el ritu del concert clàssic. Els abonats de
tota la vida el van qüestionar. Propostes com aquesta donen varietat a un estereotip
que es qüestiona des de fa dècades: el format amb el qual s'ofereix la música clàssica.
És vàlida al segle XXI una manera que segueix gairebé invariable des de fa uns 150
anys? La polèmica segur que ha fet pensar a públic i intèrprets. Objectiu aconseguit.
Pablo Meléndez-Haddad
El Periódico, 16.03.2019
Beethoven entre flors, morrejos i esbroncades
L'Auditori ha aconseguit una cosa tan insòlita com acabar una obra d'èxit segur com la
Novena de Beethoven amb una estrepitosa barreja d'aplaudiments, ovacions, xiulets,
esbroncades i crits d'indignació. Després de la serena lectura musical dirigida per
Kazushi Ono, la perfomance de l’Agrupación Señor Serrano, que no aporta res rellevant
a tan grandiosa partitura, va acabar irritant a bona part del públic. En el llenguatge
escènic de l'Agrupació Senyor Serrano, el desplegament de maquetes, projeccions i
vídeos artesans troba un aliat poderós en les músiques de creació pròpia que animen
els seus espectacles multimèdia. Però davant l'energia, el lirisme i la força dramàtica
de Beethoven, s'han quedat com a mers il·lustradors d'una obra tan colossal que no
necessita més relats que la pròpia música.
Javier Pérez Senz
El País, 17.03.2019
Pixar fora de test
El problema de l’audiovisual projectat en directe durant la Novena simfonia de
Beethoven a L’Auditori per l’Agrupación Señor Serrano no va ser la figura de la polla en
erecció en pantalla; ni els homosexuals fent-se petons a l’escenari en directe; ni el fum
de discoteca mentre sonava l’ Himne a l’alegria. El problema va ser un altre i es diu
pixar fora de test. El problema de l’aposta de L’Auditori va ser posar un audiovisual
conceptual com a rerefons d’una de les obres d’art més sublims, atemporals i elevades
de la història de la música. Un audiovisual com el que es va veure està bé per a una
sèrie de teatre o de televisió, on, si voleu, diferents companyies representen amb
imatges fenòmens com ara el futbol, la política o la UE. Però no amb dos-cents músics
fent Art amb majúscules amb una obra que, gairebé dos-cents anys després, omple
teatres arreu del món.
Fernando Trias de Bes
Ara, 17.03.2019

L’Agrupación Señor Serrano sacseja l'Auditori amb la seva 9a de Beethoven
El grup teatral català fa de la simfonia un poema visual en quatre moviments. Com a
acostuma a fer, utilitza la metàfora per produir contingut poètic paral·lel. I es pregunta
si Europa és un jardí o és un abocador. I si és un jardí, com es cuiden les flors? Ha
d'estar tancat i protegit per porters de discoteca? Què és una mala herba? La
companyia manipula objectes quotidians, els passa pel filtre de la tecnologia i els
projecta en temps real en una pantalla gegant. Davant certa sacralització d'alguns
repertoris clàssics, i més encara si es tracta de la Novena, les propostes en què
convergeixen el terreny de la clàssica amb el teatre o l'art contemporani incomoden la
postura més modèlica de la recepció. És a dir, la que arrossega expectatives de
"reconeixement" de la música clàssica i que no ho veu com un espai de creació. I no
obstant això, no era el mateix Beethoven un innovador? Tot i la sordesa, la seva
decepció política i el seu fracàs amorós, ell acaba la seva última simfonia amb alegria,
amb un "abracem-nos germans". Però qui són aquests germans? La resposta
conceptual, com es va veure ahir en la primera de tres actuacions, és el que trenca
esquemes en una sala com l'Auditori, amb actors que es besen de manera eròtica
mentre la música culmina. Cinc minuts d'aplaudiments entre esbroncades i crits de
"fora". Però a la sortida, ningú se'n va anar cap a casa com de costum. La gent,
excitada, comentava la jugada. "A mi m'ha encantat", deia una dona. "No és l'Himne a
l'alegria? Avui tothom tindrà sexe a casa! "
Georgina Sedano
La Vanguardia, 16.03.2019

