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de peces d’Obradors.
Sense ganes de dur la

contrària a l’opinió general,
on Villazón va crear menys
neguit va ser en el Dichter-
liebe de Schumann.
D’acord, per tarannà i tim-

l’òpera. “Costa reenganxar-
se”, va afirmar el tenor me-
xicà al Liceu, i el seu recital
en va ser una prova fefaent.
Tot i que encara és aviat
perquè Villazón estigui al
100%, no és menys cert que
la veu va sonar menys fres-
ca, més esprimatxada que
en la Manon liceista, lluitant
a més contra flegmes contí-
nues que van arribar al
zenit en un accidentat bloc

Un mal concert pot ser
molt instructiu. Fa
poc més d’una set-

mana, Rolando Villazón tor-
nava a actuar a Viena, des-
prés de mig any apartat
dels escenaris per recupe-
rar-se, segons les fonts més
fiables, de l’esgotament
causat per l’activitat frenèti-
ca i la pressió enorme que
es derivava de la seva con-
dició de megaestrella de
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Un deute pendent

XavierCester

bre, el tenor mexicà no és
un liederista evident, però
almenys la seva sensibilitat
expansiva no es va parape-
tar rere el faristol com en la
segona part. A més, seria
una llàstima que la dèria
que té massa gent de tancar
els artistes en comparti-
ments estancs apartés Villa-
zón d’un repertori en què,
qui sap, amb temps i prepa-
ració –i potser un pianista

com Daniel Barenboim, més
inspirador que la neutra efi-
càcia de Bryndon Hass-
man–, pot aportar una pers-
pectiva més fresca. Això no
vol dir que el cicle schuman-
nià fos un devessall de poe-
sia, però tampoc ho van ser
les cançons franceses ni les
de Tosti. Si la veu no arriba-
va on el seu amo desitjava,
la seva personalitat desbor-
dant sí. Perquè és innegable

que el tenor connecta com
pocs amb un públic que el
va agombolar sense defalli-
ment fins a la catarsi general
d’una inesperada Rosó. La
generositat dels liceistes bé
mereix que Villazón torni en
plenitud de forces. Els ho
deu.

*
Rolando Villazón, GRAN TEA-
TRE DEL LICEU, 13 DE GENER.

Rolando Villazón
connecta com
pocs amb el
públic del Liceu

‘Repas’ambLidon

El nom Christophe Lidon encara
no ens diu gran cosa. Però això
s’acabarà aviat, perquè divendres
s’estrena a la Villarroel Variacions
enigmàtiques, l’obra d’Eric-Em-
manuel Schmitt que dirigeix. En
sentirem parlar, perquè arriba
amb tots els ingredients per fasci-
nar: misteri, intel·ligència, intimis-
me, il·lusions... Sentiments que
tocaran el públic des de la proxi-
mitat que ara permet la nova Vi-
llarroel. És la sensació que m’han
sabut transmetre durant un dinar
també intimista en què he com-
partit taula amb Lidon, els dos in-
tèrprets, Ricard Borràs i Nacho
Fresneda, Domènec Reixach
–que està empapat de teatre
francès!– i una mica –miqueta– de
premsa. Un privilegiet d’aquests
que surten de tant en tant i et fan
sentir feliç d’haver conegut un
home interessant, apassionat per
la seva professió –“No hi ha un
minut al dia que no pensi en tea-
tre”– i de gran dimensió a França.

Per acostar-lo una mica direm
que de jovenet el va dirigir Lluís
Pasqual; que està dirigint Sara Bi-
asini, la filla de Romy Schneider,
“tan guapa com sa mare”; que és
a punt de dirigir Max Von Sydow i
que és amic personal d’Eric-Em-
manuel Schmitt, el filòsof també
autor d’El llibertí. Casualment ha
rebut una trucada d’ell –ja ho he
dit, oi, això del privilegi?– durant
la trobada, una fantàstica immer-
sió lingüística al francès, un plaer
per a la meva generació. Hem pa-
rlat de projectes, del teatre a
França... També de tècniques de
direcció, perquè Lidon ha cons-
truït el seu sistema, que anomena
paraula corporal, i que no és ben
bé el mateix que expressió cor-
poral. Ell mateix acostuma a fer
els decorats i el vestuari dels es-
pectacles. En vindrà a fer uns ta-

llers (febrer/març, Can Fabra). Per
Fresneda, “és molt exigent, però
des de l’elegància i l’educació”.

Lidon respon dient que “els ac-
tors són les vedets de l’especta-
cle. El director ha d’estar absolu-
tament al seu servei, perquè el
públic de teatre vol veure un
muntatge viu, vol veure l’actor,
que és el que fa somiar. La gent
somia amb les emocions”. L’ha
sorprès molt, però, que hagi estat
un actor –Ricard Borràs– el que
ha tirat endavant el projecte. “No
és gens habitual, és estrany. Ell
em va venir a trobar perquè volia
fer L’Evangile selon Pilate. No va
poder ser, però van sortir les Va-
riacions, i és la primera vegada
que la dirigeixo”, explica. Ricard
Borràs està radiant i emocionat
per tot plegat. “Quan comences
tens molta il·lusió i després va
passant a ser una professió. Jo he
recuperat la il·lusió del principi.

¿Sabeu que ens vam trobar amb
en Madaula i les nostres criatures
a Port Aventura i ens vam expli-
car els projectes sobre un mateix
autor?”. Schmitt ha estat l’altra
descoberta recent per als cata-
lans, (des de la pel·lícula Odette,
una historia sobre la felicidad).

Tots quatre (en Domènec ho
sap tot!) en parlen amb delit. “El
seu teatre està ple d’esperança,
mira cap a la redempció. A Varia-
cions no hi surt cap dona però és
la protagonista. Això fa que qual-
sevol dona hi pugui posar la seva
cara”, diu Lidon. S’ha implicat a
apadrinar un projecte de Borràs:
una trobada d’autors catalans
amb autors francesos emergents.
“Hi ha moltes connexions entre
Catalunya i França!”. Se’ls veu tan
cofois de l’obra, de l’autor, del di-
rector, de treballar-hi... fan enve-
ja. Ha d’anar bé. Per força. L’ener-
gia positiva s’encomana. ■

Christo-
phe Lidon
dirigeix
per
primera
vegada
una obra
en català.
“No ocupo
el lloc de
ningú.
Cadascú
aporta les
seves
idees, que
al teatre
esdevenen
emocions,
passions.
I això ha
de passar”
■ FOCUS

Teresa
Bruna
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Energia
‘soul’
TheCommitments
obrenaquestgener
la3a temporada
Mas iMasaL’Auditori
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Poc a poc la música moder-
na es va consolidant a L’Au-
ditori amb iniciatives com
la temporada Mas i Mas,
que enguany començarà el
23 de gener. Serà amb l’es-
pectacle de The Commit-
ments, aquella colla d’atu-
rats de Dublín que van or-
ganitzar una banda a l’estil
del soul americà dels 60 i
que van ser retratats pel
film homònim d’Alan Par-
ker. El grup protagonista
d’aquella pel·lícula de culte
obrirà el cicle a la sala gran.

La temporada s’allarga-
rà fins al maig que ve i
comptarà amb nou con-
certs de jazz i blues, als
quals se sumaran tres de

rock en català. Com a nove-
tat d’enguany, les actuaci-
ons es repartiran entre les
tres sales de L’Auditori.

Els amants del jazz gau-
diran de noms importants
com el nou projecte de Lli-
bert Fortuny, Gary Willis i
David Gómez (15 de fe-
brer), el duet format pel pi-
anista Chucho Valdés i el
contrabaixista Javier Coli-
na (29 de maig), i la veu de
Carme Canela posant me-
lodia a la poesia de la nica-
ragüenca Gioconda Belli,
acompanyada d’un grup
d’excepció (7 de març).

Pel que fa el rock del
país, el cartell es completa-
rà amb els Glaucs, que tor-
nen excepcionalment des-
prés de sis anys per presen-
tar el disc Antologia (21 de
febrer); Lax’n’Busto i el seu
nou àlbum, Relax (26 de
març); i l’Elèctrica Dhar-
ma, que presentarà Quim
Davis Miles Serra (5
d’abril). ■

El pianista Chucho Valdés actuarà el proper 29 de maig amb
el contrabaixista Javier Colina a la sala 1 de L’Auditori ■ MAS I MAS




