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Galvanitzats
CRÒNICA El Mercat es rendeix a Israel Galván 
per la intensitat i el simbolisme de ‘Lo real’

MARTA CERVERA
BARCELONA 

Israel Galván va ratificar novament 
que és un fora de sèrie en la presen-
tació al Mercat de les Flors de Lo real. 
Quedarà en el record, per exemple, 
la potent última escena amb una fe-
nomenal Belén Maya interpel·lant 
el públic respecte a la barbàrie que 
va portar a l’extermini gitano i de 
milions d’innocents als camps de 
concentració nazis. Però hi ha molts 
moments impactants en un intens i 
simbòlic tour de force amb 13 músics 
i intèrprets.
 Tensió, risc i molt ball, la major 
part de Galván en solitari, encara 
que Belén Maya i Isabel Bayón també 
tenen aparicions estel·lars. Totes du-
es estan galvanitzades, submergides 
en un llenguatge corporal que incor-
pora molts codis de Galván. Si ell ba-
lla a terra d’esquena, elles exploren 
nous límits sense complexos en un 
món en què els trens, suggerits mit-
jançant la música i elements escè-
nics, en lloc de mercaderies trans-
porten por i mort. Maya s’hi deixa la 
pell, com Galván, amb qui connec-
ta en un duo. Ella sorprèn vestida 

com una gitana de mercat, amb el 
seu taloneig sobre esclops de fusta o 
expressant la seva asfíxia a l’Europa 
nazi, atrapada a les cordes d’un tro-
nat piano.
 Bayón posa humor recreant, amb 
la cintura a l’aire i barret de copa, la 
fascinació pel flamenc que va portar  
Leni Rienfestahl a ballar-lo al film 
Tiefland. Res a veure aquesta escena 
amb altres com l’homenatge a la tra-
dició amb un solo de La Uchi, tan ro-
tunda com autèntica, o la frescor de 
Bobote i Caracafé.
 Sense imatges escabroses ni ex-
plícites, Israel Galván porta el pú-
blic a imaginar-se el patiment dels 
perseguits amb una banda sonora, 
interpretada per un gran conjunt 
musical i vocal, en què fandangos i 
granaínas alternen amb passatges di-
versos, des d’Antony and The John-
sons fins a Steve Reich i Xenakis. A 
alguns espectadors Lo real se’ls va 
fer llarg i això que l’obra va arribar  
retallada en mitja hora respecte a la 
seva polèmica estrena a Madrid. Pe-
rò al Mercat, on Galván té una autèn-
tica legió de fidels, tot van ser aplau-
diments. H

Un recital digne del nivell del con-
curs. Després de set jornades de du-
ra competència, els finalistes de la 
51a edició del Francesc Viñas van 
viure ahir al Liceu el moment més 
esperat. Els coreans Seyoung Park 
i Junghoon Kim, triomfadors del 
certamen, van exhibir les raons 
per les quals el jurat va decidir con-
cedir-los ex aequo el primer premi, 
fet poc habitual tenint en comp-
te que algun any el guardó ha que-
dat desert.
 El certamen ha mirat especial-
ment a Orient, ja que el sisè pre-
mi se’l va endur també un coreà, i 
una russa i una moldava es van col-
locar en el palmarès, amb l’anglesa 
Anna Patalong i la peruana Xime-
na Agurto en el segon i tercer lloc. 
Corea del Sud ha aportat ni més ni 
menys que 120 participants entre 
els 476 presentats.
 Les eliminatòries a Madrid, Pa-
rís, Nova York. San Francisco, Mi-
là, Londres i Hamburg van fer la 
primera selecció. Tot i això el jurat 
presidit per Joan Matabosch i com-
post, entre altres, per llegendes del 
cant com Siegried Jerusalem, Joan 

Pons, Birgitta Svenden i Gabriella 
Tucci, va tenir moltes dificultats per 
fer la selecció entre els 43 aspirants 
finals.
 L’aclamada soprano spinto Seyo-
ung Park, de 31 anys, va tancar el re-
cital. Va exhibir la seva veu verdiana 
amb domini a les àries Ecco l’orrido 
campo, d’Un ballo in maschera, i Pace, 
pace mio Dio, de La forza del destino. A 
més del primer guardó, va rebre per 
això el de millor intèrpret de Verdi, 
concedit per la família Caballé, i el 
de Peralada. El tenor Kim, de 25 anys 
i eliminat l’any passat, va demostrar 
una gran progressió. Sensible i in-
tens es va guanyar el públic amb È la 
solita storia del pastore, de L’arlesiana, i 
Ma se m’é forza perderti, d’Un ballo...

Agurto, molt aplaudida

El festival de veus, ben acompanya-
des per l’orquestra del Gran Teatre, 
dirigida per Guerassim Voronkov, 
va oferir altres al·licients. La britàni-
ca Anna Patalong, de 29 anys, va ex-
hibir bona presència i un cert distan-
ciament a l’interpretar l’ària de Ro-
xana de Krol Roger i Dove sono, de Les 
noces de Fígaro. Molt aplaudida va ser 
Ximena Agurto, una soprano perua-

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
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Un Viñas oriental
Els intèrprets de la 51a edició del certamen van demostrar 
un bon nivell al Liceu, amb hegemonia dels coreans triomfadors

na de 29 anys establerta a Barcelona 
i que parla perfectament el català. 
Després de Caro nome, de Rigoletto, va 
entusiasmar amb Me llaman la primo-
rosa, d’El barber de Sevilla, i va rebre 
com Kim la distinció del públic.
 De la resta de l’elenc, va destacar 
la russa Irina Txurilova amb àries 
d’Il trovatore i de La dama de piques. Bé 
la moldava Ana Dimitriu amb peces 
de Madama Butterfly i Rusalka. Miren 
Urbieta (premi Plácido Domingo) 
va cantar amb gust Depouis le jour, 
de Louise, i el coreà Joo Wong Kang 
no va passar de discret. Salome Jicia 
(millor intèrpret de Mozart) i el lie-
derista Odur Jónsson van completar 
l’equilibrada collita d’aquest any. H
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33 El tenor coreà Junghoon Kim, ahir al Liceu.
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