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Somnífer benintencionat

Grandesa crepuscular

MARTÍ ARTALEJO

Premi a ‘LaVanguardia’ en català

Murmures des murs

Creació: Victoria Thierrée-
Chaplin
Lloc i data: Teatre Municipal,
Girona (2/XII/2011)

JOAN-ANTON BENACH

Els murs potser van murmu-
rant, però l’espectacle no aca-
ba mai d’aixecar el vol. Victo-
ria Thierrée-Chaplin, que des
d’aquellCirque Imaginaire (Ro-
mea) dels primers anys vuitan-
ta ens ha visitat diverses vega-
des, continua conservant un
humor impregnat de tendresa i
ingenuïtat. I en efecteMurmu-
res desmurs, la seva última cre-
ació, és una proposta en la qual
aquests conceptes brillen amb
llum pròpia, però una exagera-
da reiteració de gags i l’absèn-
cia d’un ritme vibrant la condu-
eixen als llimbs en què s’allot-
gen les bones intencions.
Malgrat això, Murmures des

murs posseeix un atractiu in-
negable: la presència d’Auré-
lia Thierrée, germana de Ja-
mes Thierrée, el geni que
aplaudíem fa poc al Nacional.
I bé: anticipant-se a la de Ra-
joy, aquella nena que un havia
vist rondant fa anys pel vestí-
bul del Romea és avui una boni-

ca dona dotada –qüestió de fa-
mília– d’una flexibilitat corpo-
ral i una capacitat excel·lent
per a l’art de la pantomima.
Aquestes qualitats Aurélia les
fa servir ara per escalar faça-
nes d’edificis deshabitats, pene-
trar en estances misterioses,
endinsar-se en parcs deserts,
pujar escales que no porten en-

lloc... El seu personatge es tro-
ba en perpètua fugida, en la
qual topa cada dos per tres
amb l’encarregat de les seves
mudances i amb un indefinit
ciutadà amb qui protagonit-
zarà alguns dels millors trucs
de l’espectacle.
I és queMurmures... vol ser,

en especial, un encadenament
d’efectes màgics, reincident
d’una manera exagerada el de
la desaparició de l’actriu en es-
camotejos, sempre iguals, que
acaben avorrint. El vestuari i
l’escenografia de la mateixa
Victoria Thierrée –immobles a
base d’altes teles pintades–
s’han d’anotar en l’actiu de la
proposta. I també alguns efec-
tes sorprenents: el transvasa-
ment de l’actriu d’una misera-
ble capsa de cartró a una altra
d’ubicada a certa distància, l’as-
cens per una escala sense esgla-
ons, els passos de ball que
Aurélia trena ben bé sobre el
buit... són troballes que sorgei-
xen, ací i allà, en un paisatge
excessivament erm.c

TEATRE

Lars Vogt

Lloc i data: Temporada
Palau 100 (2/XII/2011)

BENET CASABLANCAS

Vibrant recital el que va oferir
Lars Vogt en un recorregut
apassionant per algunes gem-
mes del pianisme romàntic,
representatives del més genuí
patrimoni vienès i precedides
per les visionàries Sis peces de
Schönberg. No podia haver es-
tat més oportú, ja que el dia
anterior el llegat d’aquest mú-
sic va ser declarat per la Unes-

co patrimoni de la humanitat.
Vogt va fer plena justícia a la

bellesa sense parió i les proporci-
ons sublims de la Sonata en sol
major de Schubert, el lirisme
contemplatiu de la qual va sedu-
ir Schumann. En va aclarir les ar-
ticulacions formals, va ordenar
els processos tensionals i va res-
saltar els deliciosos clarobscurs
modals que penetren la seva har-
monia i evoquen aquella alegria
trista pròpia d’aquesta tradició,
no exempta de doloroses disso-
nàncies, deixant aflorar amb ge-
nerositat la línia del cant, i tim-
brant meravellosament els cris-
tal·lins arabescos, que s’eleven
cap al registre més agut fins a
esdevenir extàtics.

La mestria tardoral de
Brahms va conduir la vetllada a
la seva culminació amb els Tres
intermezzi op. 117, servits per
Vogt amb gran riquesa de so i un
sentit just de l’arquitectura, sub-
ratllant tant la profunditat ele-
gíaca de la música, la nostàlgia
incisiva de la qual es fa gairebé
insuportable, com la seva trama
polifònica i els subtils jocs poli-
mètrics, qualitats a les quals va
afegir superbes aportacions de
virtuosisme a les diabòliquesVa-
riacions sobre un tema de Pagani-
ni, sense caure en la vacuïtat de
l’efecte local ni en la successió
mecànica d’episodis, buscant
sempre la poesia. Miraculosos
els bisos, de l’emotiva senzillesa
del Vals en la bemoll de Brahms
a l’enginy desbordant i la brillan-
tor del Finale de la Sonata n. 60
de Haydn.c

La Vanguardia, per l’edició en català, ha estat guardonada amb un
dels premis Catalunya-Micròfons dels Informadors que atorga
l’Associació Professional Espanyola d’Informadors dePremsa, Rà-
dio, Televisió i Internet (APEI-PRTVI). El premi el va recollir
aquest dissabte el redactor en cap d’aquest diari, David González,
de mans de Joan Renart, conseller delegat de Vichy Catalán. L’ac-
te es va celebrar a l’hotel balneari d’aquesta coneguda empresa.

‘Murmures...’ vol ser
un encadenament
d’efectes màgics,
sempre iguals, que
acaben avorrint
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NOVETATS AL VOLTANT DEL FRANKFURT I LES HAMBURGUESES

UNA ESTACIÓ D’ESQUÍ FAMILIAR

OTTO SYLT GRAN VIA

VALL DE NÚRIA

RESTAURANT MURMURI

“LA VENTAFOCS”, AL TEATRE VICTÒRIA

FUSIÓ DE CUINA MEDITERRÀNIA-ASIÀTICA

UN MUSICAL FAMILIAR A RITME DE ROCK&ROLL
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