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Tot va començar amb un tuit. I ha
acabat amb un conflicte real. I re-
ial. Perquè, curiosament, tant l’au-
tor del tuit, Toni Albà, com l’actriu
a qui anava dirigit, CarmenMachi,
donen vida a dos monarques a les
obres de teatre que tenen a la carte-
llera deBarcelona: Toni Albà és rei
d’Espanya al musical La família ir-
real, al Victòria, i Carmen Machi
és reina d’Esparta, l’atractivaHele-
na de Troia, a Juicio a una zorra, al
Lliure. I, tot i que només són
monarques en horari de tarda i nit,
des de dijous han mobilitzat exèr-
cits de defensors, opinants i indig-
nats. I, amés amés, ahir, al final de
la funció de Juicio a una zorra, hi
va haver un enorme aplaudiment
dempeus per aMachi al Lliure. Un
aplaudiment molt sonor que, tot i
que repetia el de moltes funcions
anteriors, va semblar que agafava
l’actriu, molt afectada per la polè-
mica, molt més emocionada. I una
part del públic no només agraïda
per la seva actuació, sinó amb vo-
luntat de desgreuge.

Tot va començar dijous amb un
tuit de Toni Albà que deia: “Car-
men Machi va signar amb els in-
tel·lectuals espanyols contra el
dret a l’autodeterminació de Cata-
lunya? No hi anem!”. Un tuit que
Albà defineix com “un error en ca-
lent”, perquè el que volia dir era
que ell i els seus no anirien a veu-
re-la al Lliure perquè havia signat
el manifest federalista que també
van firmar Almodóvar o Mariscal.
De tota manera, molts van inter-
pretar el tuit com una crida al
boicot, i això va desencadenar una
petita guerra a la xarxa que ha
acabat implicant fins i tot polítics.
I que va portar dimarts Lluís
Pasqual, director del Lliure, a eme-

tre un comunicat en què expres-
sava la “indignació davant dels in-
tents de boicot des de qualsevol
àmbit a qualsevol manifestació
cultural i la nostra tristíssima sor-
presa de veure que és un company
de professió”.

Albà va penjar ahir al seu web
un document titulat El que jo pen-
so. “És un resum –va dir a La Van-
guardia– de comhan anat els esde-
veniments. Vaig llegir la invitació
del Lliure al seu espectacle i vaig
recordar que ella havia firmat el
manifest, que era tendenciós. I, a
cop calent, vaig escriure el tuit”. Ai-
xò sí, diu, creu que molts dels sig-
nants del manifest el van llegir
transversalment veient-hi parau-
les com germanor o federalisme, i
no hi van veure el que ell hi veu:
que es nega l’espoli fiscal o el mal-
tractament a Catalunya. I afirma
que no està “gens aclaparat” per la
polèmica, tot i que considera que
hi ha molts temes més importants
per tractar.

En canvi, Machi està “superada
i atribolada”, i ahir va voler apar-
car el tema per “dedicar-me a la
funció, perquè realment m’està
afectant”. Una funció en què una
part del públic ni tan sols sabia res
de la polèmica, a alguns els produ-
ïa respecte pronunciar-s’hi i d’al-
tres directament no l’entenien: per
en Guillem, “anar al teatre és un
fet cultural i la cultura promou la
llibertat més enllà de les situaci-
ons polítiques. El teatre ha de ser
lliure”. Una altra jove afegeix que
“no està d’acord en absolut amb la
que ha muntat Albà”. I Machi, al
final de l’obra, amb el rímel corre-
gut, surt a saludar emocionada al
públic dret. Un públic que la fa
sortir diverses vegades de les
bambolines i per a qui es posa la
mà al pit en agraïment. “Sembla
que hagi volgut dir alguna cosa i, al
final, tants aplaudiments l’hi han
impedit”, comenta un altre jove en
sortir del teatre.c
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Carmen Machi a Juicio a una zorra, al Lliure de Gràcia

Bejun Mehta-Orquestra
Barroca de Friburg

Obres de:Händel
Lloc i data: Gran Teatre del
Liceu (3/XII/2012)

JAUME RADIGALES

Bejun Mehta és un dels millors
contratenors de l’actualitat. El
timbre és generós, natural tot i
l’artificiositat pròpia de la seva
tessitura. La veu expansiva sor-
geix amb un fraseig immaculat i
amanit pel bon gust, una de les ca-
racterístiques d’un artista de cap
a peus. Al Liceu, fa dues tempora-
des va oferir una interpretació
magistral del Tamerlano de Hän-
del. I aquest dilluns va tornar al
teatre de la Rambla, ara en soli-
tari, i de nou amb el compositor
de Halle.
Acotxat per l'extraordinàriaOr-

questraBarroca de Friburg, el ne-
bot de Zubin Mehta va desplegar

ambductilitat i sensibilitat artísti-
ca un seguit d'àries händelianes,
començant per la sensacional
Sento la gioia. Va ser un dels re-
gals d'una nit que va passar per
l'expressivitat continguda delVoi
che udite il mio lamento d’Agrip-
pina, o l'escena de la bogeria d’Or-
lando. Händel i belcanto en estat
pur.
No va ser tan sols una vetllada

amb Bejun Mehta el que ens va
fer passar dues hores de plaer in-
tens al Liceu, sinó també la quali-
tat d'una orquestra que, si bé en
l'immens espai escènic del teatre
nopot lluir al cent per cent, va de-
mostrar la solvència que té, tant
en l'acompanyament de les àries
com en les peces instrumentals
de Händel inserides entre les
parts cantades. Extraordinari con-
cert, en què la veu humana inte-
grada com un instrument més va
fluir entre les parets d'un teatre
amb públic generós, silenciós i
sensible al timbre peculiar del
contratenor.c

Ensembles Plural, Smash
i Taller Sonoro

Lloc i data: L’Auditori
(3/XII/2012)

JORGE DE PERSIA

Acaba de començar amb la pre-
sentació del Plural Ensemble
(Madrid), l’Smash Ensemble
(Salamanca) i el Taller Sonoro
(Sevilla) una sèrie de concerts
que reuneix diversos grups
musicals de l’Estat que es de-
diquen a l’anomenada música
contemporània.
Moltes vegades parlem de la

solitud del compositor i del si-
lenci que l’envolta, i aquest ci-
cle –pel que fa a organitzadors i
patrocinadors– és la consubs-
tanciació d’aquest aïllament.
Molt poca informació i un pú-
blic escàs (amb prou feines hi
van assistir alguns dels compo-
sitors que també hi presenten

obres i algun company de pro-
fessió o amic), almenys en
l’obertura d’un cicle d’interès, i
indispensable, crec, per a estu-
diants de composició, profes-
sors o crítica, ja que és una ma-
nera de disposar d’una mirada
àmplia sobre el que s’està coent
en el foc de la música actual. I
fins i tot per la coincidència i va-
rietat de les propostes, amb in-
tèrprets d’entitat com els grups
citats, i noms reconeguts del pa-
norama actual, com Eneko Va-
dillo o César Camarero, entre
d’altres, de qui s’estrenavaMú-
sica per contemplar l’evolució
d’una ona a càmera lenta, i d’al-
tres que van aportant pas a pas.
Hi va haver en el primer con-
cert, a més, estrenes de Pérez
Valero, Carlos Vázquez o Iñaki
Estrada. En el de Taller Sono-
ro, a més d’Héctor Parra, el
més conegut, entraven en el
programa músiques d’Arturo
Fuentes (1975), mexicà, amb
una música singular que to-

quen els primers grups euro-
peus. Al costat seu les atracti-
ves personalitats –cada vegada
hi ha més presència femenina
en la composició– de Nuria
Núñez i d’Edith Alonso, més
propera a l’electroacústica, i Jo-
sé López, amb importants expe-
riències en la sinestèsia.
Fins al moment, doncs, un ci-

cle interessant –d’entrada lliu-
re–, que culmina els dies 14 i 15
amb el grup Enigma (Sara-
gossa) i els grups bascos Kuraia
i Sincro Ensemble. Aquests con-
certs, fets amb el suport de l’In-
aem, omplen un buit, almenys a
Barcelona, que ha dinamitat
aquest espai. I per això no es po-
den tractar com un simple expe-
dient. Tenint en compte que és
difícil connectar els compo-
sitors actuals amb el públic, cal
buscar fórmules per fer més
eficaç aquest esforç econòmic
públic i la il·lusió –vull creure
que n’hi ha– dels músics i orga-
nitzadors.c
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El públic del Lliure aplaudeix dempeus CarmenMachi després de la polèmica desencadenada a Twitter per Toni Albà

Incendia laxarxa, teatre lliure


