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S
i ens limitéssim al tòpic
fàcil, parlaríem de Bar-
bara Cook com d’un ve-

ritable mite vivent del teatre
musical. Si volguéssim anar
més enllà d’aquesta anàlisi
superficial, només hi ha una
paraula que se’ns acut perti-
nent: miracle. En un Liceu
convertit en el més luxós
dels clubs (bona idea la de
deixar visible el fons estelat
de l’actual Don Carlos), Bar-
bara Cook ens va regalar un
bitllet de primera classe al
bo i millor del cançoner
nord-americà que anava
més enllà de les fronteres
estrictes de la Great White
Way. I ho va fer amb una veu
que, a 79 anys, no ha de de-
manar disculpes per res.
L’instrument manté una
frescor i una presència asto-
radores, el fiato és una me-
ravella i l’afinació, a prova de
bomba, virtuts totes que
només són possibles gràcies
a una tècnica perfecta i un
treball constant.

Però el miracle de Barba-
ra Cook no és vocal, és artís-
tic. Embolcallada pel piano
àgil i expressiu de Lee Mu-
siker i el contrabaix sempre
pertinent de Steve McMa-
nus, la cantant va demostrar
que el millor camí per arri-
bar a l’essència d’una cançó
és la línia recta. Sense afec-
tacions ni artificis, amb una
dicció d’una nitidesa inaudi-
ta que mai es contradiu amb
el manteniment d’una línia
vocal perfecta, Cook va asso-
lir moments d’una veritat
emocional colpidora, en es-
pecial en els fragments del
sovint citat Stephen Sondhe-
im (és impossible triar entre
les seves interpretacions de
Passion i Into the Woods).
Però Cook no es va limitar a
les balades i les peces més
introspectives, també va
saber equilibrar un repertori
sense ni una baula dèbil
amb moments més lleugers,
com el refrescant to jazzístic
que va donar a l’Oklahoma
de Rodgers. Per desgràcia
de tothom, ni a Broadway ja
no hi ha gairebé ningú que
canti així. Per això també
Barbara Cook és el més me-
ravellós dels miracles.

*
Barbara Cook, GRAN TEATRE
DEL LICEU, 3 DE FEBRER.
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Misteri, terror,
teatreiunadéu
Emilio Gutiérrez
Caba s’acomiada de
Catalunya amb ‘La
dama de negro’

T.B.
BARCELONA

Fa cinc anys, quan el teatre
de terror feia més por a les
productores que al públic,
Rafael Calatayud va dirigir
La mujer de negro, amb
Emilio Gutiérrez Caba i
Jorge de Juan. I va aconse-
guir fer por al públic i va
anar bé per a les producto-
res. Sis-centes representaci-
ons més tard torna a Barce-

lona, al Teatre Apolo, amb
l’escenografia i la banda so-
nora renovades, els matei-
xos intèrprets i un nou di-
rector, Eduardo Bazo, que
no ha canviat gran cosa per-
què “és un clàssic de terror
britànic que no admet gaires
canvis perquè modificarien
l’efecte teatral”, diu De Juan.

Emilio Gutiérrez Caba
aprofita l’estada per anun-
ciar que “després de 60 anys
de moure’m per Catalunya,
em vull acomiadar del pú-
blic en directe. Ja no faré
més gires, a la meva edat ja
toca descansar una mica”.
Conviurà amb la misteriosa
dama fins al 25 de març. ■

Espiraldeviolència
‘Tempsreal’, d’AlbertMestres, ambdirecciódeMagdaPuyo,és la
novapropostadelT6delTNCqueelpúblicviuràgairebéa tocar

Teresa Bruna
BARCELONA

Temps real, d’Albert Mes-
tres, segona producció del
T6 d’aquesta temporada, té
avui el privilegi d’inaugurar
l’atractiva i intimista nova
distribució de la Sala Tallers
del TNC, amb l’escenari al
mig i distribució de les bu-
taques a quatre bandes.

L’obra s’inspira en els per-
sonatges de l’Orestíada situ-

ats al nostre temps, amb un
drama que esclata amb fúria
al si d’una família formada
per un pare que ve d’una
guerra (Jordi Martínez), la
mare (Teresa Urroz), l’amant
de la mare (Pedro Gutiérrez),
uns nens dolentíssims (Nao
Albet i Meritxell Santamaria)
i l’Actor (Xavier Mestres Ami-
lló), que manté la forma de
narrador de la tragèdia grega
amb cançonetes i poemes i
situa l’acció en temps real,

entre l’escena i el públic.
Magda Puyo, que ha dirigit
l’espectacle, s’ha trobat amb
un text gairebé inexistent:
“L’Albert ha fet un laborato-
ri dramatúrgic i nosaltres,
un de teatral. Ens ha fet re-
viure la sensació tallers de
manera radical, hem hagut
d’inventar una metodolo-
gia... Només apunta situaci-
ons i tothom les pot crear a
la seva manera. Ens ha per-
mès abocar-nos a un riu on

l’art és el més important”.
Albert Mestres descriu el

muntatge com un conjunt
d’escenes que van pujant de
nivell per una espiral. L’ori-
gen està en situacions molt
reconeixibles i quotidianes
de les quals no podem esca-
par”. L’obra mostra on ens
poden portar.

Meritxell Santamaria ex-
pressa el seu entusiasme:
“És increïble la sensació de
crear lliurement, recuperar

aquell esperit de quan era
alumna que et pots tirar de
la moto, experimentar sense
pressió, en un espai de risc...
I poder dir que treballo i que
tinc una roda de premsa!”.

Sobre l’avís Conté esce-
nes que poden ferir la sen-
sibilitat de l’espectador,
Sergi Belbel diu que “és per
prevenir futures polèmi-
ques, però penso que la gent
que ha patit violència do-
mèstica no ha de venir”. ■

Nao Albet i Meritxell Santamaria interpreten la reencarnació dels germans assassins de l’‘Orestíada’ amb la crueltat afegida pels segles ■ DAVID RUANO


