
34
cultura

DIMARTS, 19 DE NOVEMBRE DEL 2013 ara

L.S.
BARCELONA

Els artistes s’esmunyien
darrere les cortines en
silenci, guiats per les
veus de fons d’actors i
d’obres que han passat

per l’escenari del Romea. Fins a 30,
en vam comptar: Mingo Ràfols, Àn-
gels Bassas, Ivan Benet, Marc Ro-
dríguez, Josep Maria Pou, Lluís Vi-
llanueva, Joan Pera, David Selvas,
Boris Ruiz... Com si fossin personat-
ges de Qualsevol nit pot sortir el sol,
tots van pujar a escena i van convi-
dar-hi grans autors universals, de
Wilde a Shakespeare, de Koltès a
Sagarra, de l’“He mort el llop” al “No
es verdad ángel de amor”. Era una
manera de reunir els fantasmes sa-
vis del passat amb el present del te-
atre i alhora defensar-ne el futur.

El director, Julio Manrique, va
convertir l’acte que commemorava
els 150 anys del Romea –es va inau-
gurar un 18 de novembre del 1863–
en una defensa de la professió. “El
teatro es una escuela de llanto y de ri-
sa y una tribuna libre donde los hom-
bres pueden poner en evidencia mo-
rales viejas o equívocas y explicar
con ejemplos vivos normas eternas
del corazón y del sentimiento del
hombre”, va dir Mario Gas en parau-
les de García Lorca. I Montserrat
Carulla va advertir, parafrasejant
Margarida Xirgu, que “el teatre no
és només diversió, sinó sacrifici”.

Aforismes i fragments literaris
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COMMEMORACIÓ

150 anys ensenyant a riure i plorar

van ressaltar la bellesa, la cultura, la
veterania i l’art per sobre del co-
merç i les grapes de la taquilla. “Si la
gent només vol veure coses que pu-
gui entendre, que no vagi al teatre:
que vagi al lavabo” (Brecht). “El més
difícil d’aquest món és viure; la ma-
joria, existeix” (Wilde). “Els tinc
grossos i rodons com els Pares Fe-
lipons” (Sagarra). “Què és el robato-
ri d’un banc comparat amb el fet de
fundar-ne un?” (Brecht).

Ahir es van desgranar en una ho-
ra una centèsima part de les raons
per les quals el teatre mereix la per-
vivència. I mereix públic. I mereix
ajut públic. “Ens fa més crítics, més
lliures, més nobles, més generosos,

més cultes....”, deia Xavier Alber-
tí en veu en off. Així, mentre a
l’escenari ballaven, desenes d’ar-
tistes catalans van llançar els
seus desitjos futurs, fins a Dani-
el Martínez, el president de l’em-
presa gestora del teatre en els úl-
tims 15 anys, Focus, que ho va fer
en persona, i va anhelar que no
els “flaquegi mai la passió tea-
tral” per mantenir el pavelló alt.

Abans que Carles Canut apa-
gués l’espelma del pastís van apa-
rèixer tres germanes a escena
(Laia Marull, Mireia Aixalà i
Cristina Genebat) i van augurar:
“Tinc el pressentiment que avi-
at sabrem per què patim”.e

Una trentena d’artistes van participar en un acte emotiu i reivindicatiu. PERE VIRGILI

El passat, present i futur del Romea es troben en l’aniversari del teatre

Edita Gruberova continua
sent la reina del Liceu

partitura un grapat de cançonetes.
La primera part, dedicada a Schu-
bert, va començar amb l’instrument
encara fred, frases entretallades i un
centre i greu febles. Si en el Lied der
Mignon l’emblanquiment del so va
ser excessiu, a Suleika II i Lied der
Delphine, plantejades com dues pe-
tites escenes, la cantant es va mos-
trar més lliure.

Les tres cançons de Rakhmàni-
nov que obrien la segona part afa-
vorien el vessant més elegíac del
cant de Gruberova, amb els pianis-
simos filats marca de la casa, abans
de penetrar en un dels compositors
que més èxits li ha donat: Strauss.
Aquí la veu ja estava a ple rendi-
ment, negociant amb un control
tècnic formidable les incessants
ondulacions de peces com Einkehr
o bressolant els accents més extà-
tics de lieder com Waldseligkeit. Un
recital d’aquesta mena quedaria
coix sense un partenaire a l’alçada,
i Alexander Schmalcz, aplaudit ja
en diverses aparicions a l’últim re-
ducte liederístic que queda al país,

la Schubertíada de Vilabertran,
va prodigar un toc d’una extraor-
dinària subtilesa. Ständchen de
Strauss va ser l’epíleg del concert
abans de l’autèntica tercera part
–Villanelle de Dell’Acqua, Dino-
rah de Meyerbeer, Linda de Cha-
mounix de Donizetti–, en què la
soprano eslovaca va deixar anar
tots els focs d’artifici que els seus
fidels esperaven. Alguns potser
es van fer la pregunta de la qual
no sabem la resposta: ¿serà l’úl-
tima actuació d’Edita Gruberova
al Liceu?e

La soprano eslovaca Edita Gruberova va tornar
a triomfar al Liceu amb un recital de lieder. A. BOFILL

MÚSICA

Marc Rodríguez i Pau Vinyals,
dos bolxevics. MARINA RAURELL

TEATRE

Gastar bon
humor sobre

coses serioses

Desitjos
“Que mai ens
flaquegi la
passió
teatral”, va
demanar
Martínez

Públic
Gruberova
vaserrebuda
amblacalidesa
quemereixen
elsescollits

‘Bolxevics’
BIBLIOTECA DE CATALUNYA
17 de novembre

SANTI FONDEVILA

Estic segur que Aleix
Aguilà és una persona
de la broma, d’aquelles
que saben que de les co-
ses serioses se n’ha de

parlar amb humor i que la reflexió
més aguda pot resultar inútil. Li
agrada omplir i buidar de sentit les
paraules creant sentències aparent-
ment profundes i d’altres de des-
concertants. Juga a descol·locar
l’espectador. Bolxevics, la primera
obra que li coneixem, té un plante-
jament inicial que deriva constant-
ment amb sorpreses tant conceptu-
als com en els perfils dels personat-
ges. El títol ens podria fer pensar en
una obra sobre la revolució. Però els
bolxevics d’Aguilà, tot i presumir de
radicals, són gent bastant normal,
immersa en la confusió de la nostra
societat. Cal fer alguna cosa. Però
què? Ells decideixen ocupar un es-
pai sagrat per preservar-lo, tot i ser,
diuen, ateus. Una ocupació pacífica.
Però qui són ells realment? Aguilà
beu de diverses fonts. N’ha fet bo-
na digestió. I una és el teatre de Ja-
vier Daulte, de qui pren el joc de
l’enigma i dels diàlegs entretallats.

Al llarg de la funció sentim algu-
nes frases brillants i ens deixem
portar per un joc de paraules que no
sabem on pararà. Marc Rodríguez fa
una interpretació fantàstica, molt
ben apuntalat per Pau Vinyals i
Magda Puig, i és una llàstima que la
bona direcció de Júlia Barceló no
doni més servei al cor que acompa-
nya l’espectacle. Una funció que re-
vela una escriptura potent, culta,
d’algú força observador, i una direc-
ció que relliga les idees amb bon rit-
me i bona direcció dels intèrprets.
Certament que l’obra s’allarga una
mica massa, però això és només un
petit defecte. Enhorabona.e
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Edita Gruberova
GRAN TEATRE DEL LICEU
17 de novembre

XAVIER CESTER

Mitja hora llarga
d’ovacions, flors,
pancartes, fulls vo-
lants caient del cel,
res va faltar en un

nou capítol de l’idil·li entre Barcelo-
na i Edita Gruberova, ja rebuda amb
la calidesa que només mereixen els
escollits. I això que el territori íntim
d’un recital de lied no sembla propi-
ciar desbordaments emocionals.

Gruberova no és una estranya en
el gènere, en coneix les claus, i si els
resultats estilístics poden ser opina-
bles, per sort estem lluny dels casos
de figures més o menys llampants
que, per cobrir l’expedient, inter-
preten amb la vista enganxada a la
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