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Víctor Pablo Pérez va te-
nir un debut afortunat al fos-
sat, amb prou cintura per
ajustar-se a les canviants at-
mosferes de l’obra i treure
bon partit tant de les forces
estables com d’un cast nota-
bilíssim. Provocava un cal-
fred d’emoció escoltar un
cantant immens com Sa-
muel Ramey en la seva pri-
mera aparició operística a
Barcelona, encara que fos en
un paper menor com el
Comte Des Grieux (d’acord,
el vibrato era generós, però
la qualitat de la veu és incon-
testable), mentre que el ridí-
cul i perillós Guillot es reve-
lava com una de les creaci-
ons més arrodonides de
Francisco Vas. Notables tam-
bé el Brétigny de Didier Hen-
ry i el Lescaut de Manuel
Lanza (tot i certa pèrdua de
llustre vocal), i ben conjuntat
el trio d’actrius integrat per
Cristina Obregón, Marisa
Martins i Anna Tobella. Da-
vid McVicar és un habilíssim
narrador d’històries, com la
de l’òpera de Massenet, que
va adoptar un inesperat, tot i
que suggerent, to públic, de
representació, en un marc
d’explícita dissolució moral
setcentista. No debades la
història de Manon Lescaut
és la carrera d’una llibertina.

*
Manon, DE MASSENET. GRAN
TEATRE DEL LICEU, 21 DE JUNY.

F
alsa alarma. L’anunci
que Natalie Dessay patia
una faringitis i les últi-

mes cròniques que apunta-
ven a una possible crisi vocal
de Rolando Villazón van
crear una lògica prevenció. A
l’hora de la veritat, la trobada
d’aquests dos astres de la líri-
ca actual en la Manon de
Massenet que tancava el
cicle liceista dedicat a l’heroï-
na de Prévost va satisfer to-
tes les expectatives. La so-
prano francesa és un prodigi
d’intel·ligència vocal, de cant
expressiu i d’una desarmant
simplicitat (commovedor
Adieu, notre petite table) di-
buixant de forma minuciosa
la capriciosa ascensió i la trà-
gica caiguda de Manon. Des-
say va confirmar de passada
–en l’escena de Saint Sulpi-
ce– que la seva evolució cap
a un repertori més líric va
per bon camí. Per la seva
banda, el tenor mexicà, llevat
d’un Ah! Fuyez amb tensions
puntuals, va enlluernar de
nou pel seu timbre privilegi-
at, per la seva incansable ge-
nerositat i per la sàvia combi-
nació de refinament (un
Somni per posar la pell de
gallina) i abrandament del
seu Des Grieux, a poca però
ajustada distància de l’excés
melodramàtic. Sumem a la
fórmula que Dessay i Villa-
zón són veritables monstres
d’escena i el resultat és inevi-
table: deliri del públic.
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La‘Naumon’consagra ‘L’hiparxiologi’ ibateja labodega
entributaFrancescPujols,enelseu125aniversari

Teresa Bruna
BARCELONA

Com si tingués vocació de
discreta, la Naumon, és a
dir, la Micronació Transcul-
tural Flotant de La Fura
dels Baus –que ara han des-
cobert que es diu bau a una
de les fustes dels vaixells–,
està ancorada darrere de
l’Imax, al Port Vell. En Dai,
el titella còsmic gegant de la
Fura, una mena d’alcalde
honorífic d’aquest espai cul-
tural independent, on ni la
policia ni els mossos tenen
dret a posar-hi cullerada,
presideix la coberta amb
posat de vigia, mentre unes
passarel·les faciliten l’accés
a la gent de bona voluntat.

La Naumon ens anuncia
dos esdeveniments per a
avui mateix, en ocasió del

solstici: un és la consagració
de la gran bodega com a Bo-
dega Llull Pujols, un nom
que clama la seva vocació li-
terària, i l’altre és que avui, a
les 21 h, tindrà lloc la ceri-
mònia espectacle L’Hipar-
xiologi o Ritual de la Religió
Catalana, un poema en tres
actes que va escriure Fran-
cesc Pujols, “un autor amb
un discurs que es va avançar
500 anys (tot i que també se
celebren els 125 anys del seu
naixement), i que, prematu-
rament, algú –nosaltres– el
comença a entendre”, diu
Carlus Padrissa, que expres-
sa el seu orgull per tot plegat.
“Pujols ens agrada molt, per
això aquesta és la seva bode-
ga i, a partir d’ara, ho té tot
pagat. És lamentable que
ningú es recordi d’ell, en el
seu aniversari”.

El muntatge mostra el di-
àleg entre el Sacerdot, que
simbolitza l’Esperit, i la Ma-
tèria, que ens mostra els
cinc graons de l’escala de la
vida: plantes, protozous,
animals, homes i àngels.
L’hiparxiologi no demana
de creure res. “El déu de
l’obra no ens mira ni ens es-
colta. Per tant, es pot fer
tot, perquè, al final, sem-
pre, sempre, serem àngels”.

L’intèrpret principal és
en Moixic, el Predicador.
També hi treballen Gemma
Pujol, la Matèria, i Àngela
Pujol, Déu. S’acompanya
d’efectes sonors, imatges i
música electroacústica
composta per Xavier Guitó.
Es va estrenar a Solsona, al
Carnaval 2006, i en aquella
ocasió hi van intervenir uns
interessants feligresos: Pau

Riba, Roger Mas, Oriol
Tramvia, Quimi Portet,
Enric Casasses, Joan Vinu-
esa i altres.

L’humor de Pujols
Padrissa i Moixic expliquen
així la personalitat de Pujols:
“Vivia bé i li agradava dir-ho.
Menjava molt bé. Com que
no s’havia de justificar da-
vant ningú, escrivia el que li
donavalagana.Teniaunpar-
ticular sentit de l’humor i la
seva grandesa és que costa
distingir si ho fa en broma o
seriosament. Però no era un
pallasso. La ironia funciona
quan no saps que s’està fent
broma”. Una filosofia adient
per a la Nit de Sant Joan,que
sempre porta coses inespe-
rades. Començar la revetlla
a dos metres sota l’aigua, no
està malament! ■

La Fura s’endinsa en l’obra de capçalera de Francesc Pujols en els 125 aniversari del seu naixement ■ FURA DELS BAUS

Dessay i Villazón van provocar el deliri del Liceu amb la seva
interpretació de la ‘Manon’ de Massenet ■ RUTH MARIGOT




