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plar Norma Aleandro i Ser-
gio Renán en un escenari és
assistir a una lliçó pràctica
dels consells-records de Gi-
elgud. Només la constància
del talent aconsegueix
aquesta interpretació amb

clius a certa escola britàni-
ca. Com definir-la? És millor
acudir a llibres tan clars
com Interpretar Shakespea-
re de John Gielgud i deixar
que parli l’experiència.

Els grans actors britànics
sempre han reivindicat el
valor de l’ofici, un talent do-
mesticat per la suor del tre-
ball, l’esforç dels assajos, la
rutina de ficar-se en la pell
dels personatges. Contem-

D
esprés de veure Mi
querido embustero es
podria discórrer sobre

un possible subgènere de
teatre epistolar o –gràcies a
la sòlida personalitat dels
seus protagonistes– sobre
l’ofici de l’actor. Existeixen
moltes maneres d’aproxi-
mar-se al treball de l’intèr-
pret. Els actors argentins
–almenys els que s’apropen
a Barcelona– semblen pro-
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un aire d’indiferència ele-
gant, sense donar-li gaire
importància al fet d’actuar.
Per alguns, es resumiria a
tenir taules. Però això seria
insuficient per a un exercici
d’interpretació que assu-
meix com a ineludible el
respecte al públic.

És aquesta autoexigència
la que eleva la qualitat
d’una lleugera comèdia lite-
rària basada en una simpà-

tica i llarga anècdota vital
protagonitzada per Bernard
Shaw i l’actriu Stella Cam-
pell, la creadora i inspirado-
ra del personatge d’Eliza
Dolittle de Pigmalió. La seva
relació epistolar (real) és la
base d’aquesta lleu i breu
obra de Jerome Kilty que
Aleandro i Renán reprodu-
eixen i guien amb un delicat
transformisme físic. Lleu-
gers canvis, gairebé imper-

ceptibles, que es descobrei-
xen en el reencontre a
l’eternitat dels dos amants; i
el truc teatral de la decrepi-
tud –i l’enorme ofici dels ac-
tors– es destapa davant el
sorprès espectador.
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Norma Aleandro
i Sergio Renán
donen una lliçó
de teatre

L’
OBC ha iniciat la tem-
porada amb un con-
cert que aplegava els

rutilants Sortilegis de Mont-
salvatge, El amor brujo de
Falla i escenes del ballet
Romeu i Julieta de Prokófi-
ev en una selecció de l’enca-
ra titular Ernest Martínez Iz-
quierdo. Començament de
curs i curiositat –preocupa-
ció– pels resultats de l’ente-
sa artística, ja que no inter-
personal, entre l’orquestra i
el director que aquesta ha
recusat. Les partitures de la
primera part són un prodigi
de finor i de sensacions im-
pressionistes i justament
això, les impressions, són el
que va mancar en lectures
en cru dirigides des d’una
ritmicitat que s’imposava a
l’articulació i un efectisme
que obviava pinzellades.

L’emblemàtica obra de
Falla va tenir com a formi-
dable protagonista la canta-
ora Ginesa Ortega, punt fort
de la vetllada. Poc afavorida
per l’amplificació contra una
orquestra cridanera en la
distància curta de la platea,
va quallar una actuació de
les que capgiren criteris.
L’essència jonda del seu
cant fa lluir amb profunditat
abassegadora la imaginació
de Falla. Amb Prokófiev, els
músics van maldar per
aconseguir cotes més altes
de sensibilitat. Es van escol-
tar bones intervencions, ím-
petu i moments d’estimable
categoria i es van copsar in-
tencions en la direcció.
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Unamorimpossible
El Gran Teatre del Liceu homenatja Victòria dels Àngels amb la
projecció d’un audiovisual i un recital de la soprano Ofèlia Sala
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Com es recorda la memòria
d’una gran artista? El Liceu
va acollir ahir a la tarda un
homenatge a Victòria dels
Àngels, un just recordatori a
la que, ras i curt, ha estat
una de les més grans can-
tants del segle XX, desapa-
reguda el passat 15 de gener.
Una exposició al Foyer amb
vestuari de la soprano i ma-
terial relacionat amb ella
(com alguns contractes amb
el teatre) complementava
l’acte.

Segurament, la personali-
tat modesta de Victòria no

hauria admès un excés
d’efusió sentimental, la qual
cosa no obsta perquè la im-
pressió global fos d’un ho-
menatge tan just en les in-
tencions com justet en els
resultats.

La primera part l’ocupava
un audiovisual amb guió de
Jaume Radigales (enlloc
constava el nom de cap rea-
litzador) que, amb la veu
campanuda de Josep Cuní,
seguia les principals fites de
la vida i la carrera de la so-
prano. Dates, papers, debuts
anaven desfilant mentre
imatges d’arxiu ens mostra-
ven Victòria en recital o com
a Elisabeth, Violetta, Manon

o Rosina, en filmacions d’ori-
gen televisiu –quan la caixa
tonta no vivia d’esquena a la
cultura– d’estil avui en dia
ben caducat. Veient-la i sen-
tint-la, l’emoció va omplir el
teatre, sobretot en una Mimì
que va despertar les ovaci-
ons espontànies del públic.
Ovacions que es van repetir
de peu dret al final de la pro-
jecció. Esclar que, filant
prim, molta gent es va que-
dar immòbil a la cadira: la
mateixa Victòria ja parlava
des de la pantalla del seu
amor impossible amb el tea-
tre de la Rambla.

Aquest aspecte és un dels
més comentables d’un docu-

mental fet amb cura innega-
ble –els dos lieder triats com
a inici i final, En ales del cant
de Mendelssohn i A la músi-
ca de Schubert, eren el mi-
llor resum del tarannà artís-
tic de Victòria–. Sobre el di-
vorci entre soprano i Liceu,
s’hi passa com de puntetes,
citant fonts descobertes als
arxius personals de Victòria,
i responsabilitzant bàsica-
ment el seu entorn. El que
més es troba a faltar, tanma-
teix, són testimonis dels qui
la van conèixer o dels que
van treballar amb ella per
poder fer un retrat més com-
plet de l’artista. Esclar que
també van faltar al teatre

molts d’aquests companys
de professió que tant van
parlar arran de la seva mort.

Artistes com Victòria no
tenen hereus, però sí que
deixen un exemple de rigor i
servei a la música. Un exem-
ple que Ofèlia Sala segueix i
que explica, ja que no es va
comptar amb ningú més, el
seu protagonisme a la sego-
na part. La soprano valenci-
ana va abordar de forma im-
pecable peces habituals del
repertori de Victòria, però el
final de la sessió, amb ofrena
floral inclosa, va deixar re-
gust d’anticlímax. Una dar-
rera curiositat: s’homenat-
jarà també Manuel Ausensi?
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