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CRÍT ICA DE TEATRECRÍT ICA DE CANT LÍRIC

Concert dels guanyadors
del 50è Concurs Viñas

Lloc i data: Gran Teatre del
Liceu (20/I/2013)

ROGER ALIER

Seguint la tradició que ha com-
plertmig segle en aquesta convo-
catòria, el Concurs Internacio-
nal de Cant Francesc Viñas ha
tancat el cicle amb el concert
dels guanyadors en el marc del
Gran Teatre del Liceu, que per
als premiats ha de ser, sens dub-
te, un al·licient pel fet de cantar
en un teatre tan esplendorós i
operístic com aquest. L’acte es
va iniciar, com de costum, amb
els premismenors, Viktoria Iaro-
vaya, una mezzosoprano de co-
lor vocal molt sòlid, i una sopra-
no turca que va intentar ser con-
vincent en una ària de sarsuela,

que és el premi que ha obtingut.
Més consistents van semblar

Marina Natxkebiya a Donde lie-
ta uscì, deLa bohème de Puccini,
i Valeriu Caradja de Moldàvia,
premiat per diverses institu-
cions (M. Caballé i B. Martí; Fra
Diavolo i altres), es va distingir
en una ària d’Evgeni Onegin i
una altra de Don Carlo.
Com a sorpresa van participar

també tres antics guanyadors
del Viñas de fa anys: Markus
Eiche, que va cantar una ària de
l’Elias de Mendelssohn, el tenor
Antonio Gandia, que va lluir una
bona veu amb l’ària de Roméo
de l’òpera de Gounod, culmina-
da amb un bon agut, i la soprano
Albina Xagimuratova, que es va
distingir especialment amb
l’ària de Lucia regnava nel silen-
zio, amb cabaletta i tot, molt ben
emesa. Després del lliurament
de premis, Miquel Lerín, ànima
del concurs ja des de fa anys, va

fer un breu parlament d’agraï-
ment i es va projectar una imat-
ge del tenor Viñas cantant com a
fons l’ària verdiana Celeste Aida.

El concert va acabart amb els
principals guanyadors: el baríton
de Mongòlia Amartuvshin, no
del tot adequat encara per cantar
Cortigiani vil razza, de Rigoletto,
però elegant en la cavatina
d’Aleko deRakhmanínov. El barí-
ton polonès Michal Jakub Party-
ka, primer gran premi, va cantar
una ària de Mozart i una de La
ciutat morta, de Korngold (amb
piano), i va mostrar una veu pro-
metedora, i també la primer pre-
mi ex aequo Katerina Tretiakova
de Lituània, que es va distingir
en una ària de Johann Strauss
(Mein Herr Marquis) i amb È
strano de La Traviata feta amb
bon timbre però una mica verda
per al paper. Els aplaudiments
van tancar l’acte presentat per
M.DolorsBusquets, una altra tra-
dició que tots valorem. Cal asse-
nyalar que en els 50 anys del con-
curs, hi ha hagut 32 primers pre-
mis de països de l’Est!c

El diccionario

Autor:Manuel Calzada Pérez
Director: José Carlos Plaza
Lloc i data: Teatre Romea
(17/1/2013)

JOAN-ANTON BENACH

“Un dia es va llevar a les cinc
del matí, va dividir una quartilla
en quatre parts iguals i es va po-
sar a escriure fitxes de paraules,
sense més preparatius”. Arran
de la mort de María Moliner, el
gener del 1981, Gabriel García
Márquez va escriure una peça
necrològica (El País, 10/II/1981)
clarament decantada cap “al
prodigi” que una dona tan senzi-
lla com havia estat la difunta fos
capaç d’elaborar una obra tan
solvent i completa comelDiccio-
nario de uso del españolque gosa-
va, fins i tot, corregir criteris de
la Reial Acadèmia. De l'explica-
ció de García Márquez podria
deduir-se que la matinada en
què es va llançar a escriure fit-
xes Moliner obeïa a una revela-
ció sobrenatural que li encarre-
gava l’obra magna.
Manuel Calzada Pérez, l’au-

tor d’El diccionario, no ha vol-
gut sostreure’s al que sembla
una tendència hagiogràfica irre-
sistible a l’hora d’enaltir una fi-
gura i personalitat singular. I és
així com la seva obra, dirigida
per José Carlos Plaza, se suma a
l’exaltació del personatge
biografiat, del qual s’oblida allò
que probablement l’hauria fet
menys prodigiós, per bé que
igualment lloable i meritori. No
hi ha dubte que hauria estat
molt més complicat explicar
els notables coneixements
filològics de María Moli-
ner (1900-1981), l’excelència
acadèmica que la dona havia
assolit a la Universitat de
Saragossa o les seves aportacions a
l’Estudi de Filologia d’Aragó i al
Diccionario aragonés que la

institució va editar el 1921.
Amb tot això vull dir, només,

que El diccionario escatima
amb la millor de les intencions
moltes de les dades científiques
que justificarien la vocació de
Moliner. En el text de Calzada
hi ha la intenció evident de con-
traposar la imatge de la dona de
sa casa, mare i esposa modèli-
ca, amb l’heroïna que afronta,
sense reclamar ajuts ni mostres
d’admiració, la proesa d’enlles-
tir la seva immensa obra le-
xicogràfica.
Suposo que correspon a José

Carlos Plaza l’encert decisiu
d’haver triat Vicky Peña per re-
tratar la figura de la biografia-
da. Amb l’elecció quedava con-
jurat el perill que el personatge
central de l’obra pogués assem-
blar-se a alguna dama bleda
que hagués sobreviscut a les rò-
negues vides exemplars de prin-
cipis de segle. Vicky Peña no ne-
cessita cap escarafall per mos-
trar la fortalesamoral que habi-
tava en la personalitat deMaría
Moliner, mare de quatre fills,
eterna sargidora de mitjons.
L’actriu interpreta amb emoció
i convicció la dona antifranquis-
ta. I ningú no hauria pulsat mi-
llor que ella els registres de la
ironia i de l’humor, ni abominat
amb més traça aquelles dèci-
mes de segon que delaten l’es-
pera de la riallada del públic.
La naturalitat amb què descriu
la manera d’encertar una bona
definició –la de la paraula liber-
tad és simptomàtica– o de refe-
rir-se al seu treball, la relació
amb el metge (Helio Pedregal)
que s’ocupade la seva arterioes-
clerosi cerebral i amb el marit
(Lander Iglesias) són reitera-
des lliçons magistrals de Vicky
Peña que garanteixen més de
90 minuts d’excel·lent teatre.
No sé, però diria que és per ai-
xò que El diccionario em sem-
bla que és la millor obra dirigi-
da per José Carlos Plaza que
mai abans havia vist.c

La soprano lituana Katerina Tretiakova, primer premi ex aequo, va cantar una ària de La Traviata
ROSER VILALLONGA


