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L’ombra del Gran Inquisidor
és tan allargada que aquest
sinistre personatge i totes
les seves reencarnacions
es poden presentar –i de
fet, s’han presentat al llarg
de la història– sota les més
variades disfresses.
I és precisament aquesta
esgarrifosa evidència la que ha
permès a Lluís Pasqual trobar
el fil conductor, el leitmotiv
temàtic que dóna unamena
d’unitat conceptual a dues
obres entre les quals, fent una
mirada ràpida poc atenta al
seu subtext, potser ens costaria
establir un nexe en comú.
I això que, tal comho planteja

Pasqual amb la complicitat
de l’escenografia de Paco
Azorín, el nexe resulta ara
aclaparadorament evident.
Però centrem-nos en el terreny
de les aparences. D’una
banda, tenim Il prigioniero,
una obra ambientada en
aquella Espanya del segle XVI
posseïdora encara d’un imperi
en el qualmai no es ponia el
sol, tot i l’amenaça constant
de núvols negres, ubicada en
una terrible presó d’aquelles
en què els súbdits díscols
de l’imperi eren torturats
a balquena, i composta per
Luigi Dallapiccola seguint
les regles del dodecafonisme.
La història que té lloc en
tan sinistre escenari és una
tragèdia plena de simbolisme
polític i claramentmarcada per
la bogeria bèl·lica que havia
sacsejat l’Europa del segle XX.
I a l’altra banda hi tenim sor
Angelica, que viu a final del
segle XVII en un convent
proper a la ciutat de Siena i
teòricament envoltada de pau
espiritual i harmonia, i que, i
com la resta de germanes, ens
canta amb tot el lirisme de què
era capaç Giacomo Puccini.
La història que té lloc dins

RAMON OLIVER

aquest claustre obeeix les
regles del granmelodrama
carregat de sentiments, amb
algunamiraculosa intervenció
divina inclosa.

Entre reixes
Però, com ja deveu haver
intuït i com deixa molt clar
l’argument de l’obra quan
coneixem el seu passat, sor
Angelica és tan presonera dins
d’aquest plàcid convent com
ho era aquell altre presoner
dins la seva insalubre cel·la.
I per això mateix, Pasqual i
Azorín han creat per a aquest
singular díptic una única i
gran escenografia en forma
d’immensa i circular torre
carcerària plena d’escales
que sovint semblen no portar
enlloc. I en aquest sentit, no

deixa de ser una significativa
casualitat que aquesta mateixa
temporada, Azorín hagi dirigit
també al Liceu una Tosca en
què les tenebres i les reixes de
la presó adquirien un paper
gairebé tan rellevant com
en aquest cas; al cap i a la fi,
també en aquella altra obra
de Puccini tot gira al voltant
del poder que oprimeix la
llibertat, i que recorre als més
mesquins paranys per assolir
els seus macabres objectius.

L’estrany cas de
Jordi Vilches

Visca els nuvis!

L’APUNTADOR

Aquí el tenim un cop més entre

nosaltres. Tot i que cal reconèixer

que costa força veure’l, i que mai

saps per on te’l pots trobar: com

ell mateix diu, Jordi Vilches és un

actor tan acostumat a moure’s

per les aigües pantanoses de la

tele i el cinema més descarada-

ment comercials, com ficat en

experiments alternatius de sabor

underground. I ara toca una ració

d’aquesta segona vessant gràcies

a ‘Impossible Love Corporation’,

un monòleg escrit, dirigit i

interpretat per ell mateix que

ens permetrà gaudir a gust de

la seva inconfusible personalitat

escènica. DEL 20 AL 22/6.

ANTIC TEATRE. VERDAGUER I CALLÍS,

12. TEL.: 933 152 354.

Quants dies va durar, la fastuosa

boda índia celebrada l’any passat

a Barcelona amb la sala Oval

del MNAC com a gran escenari

central? Doncs allò no va ser res,

si ho comparem amb el temps

que La Cubana fa que celebra el

potser més casolà però no per això

menys espectacular i menys indi

i català casori de ‘Campanades

de boda’. La troupe dirigida per

un Jordi Millan que en aquest

cas no dubta a fer-li l’ullet al

mateix Bollywood ja suma a la

vora de dos anys i mig de sarau

matrimonial. I com que fins i tot

els convidats amb més marxa

comencen a estar exhaustos, ens

avisen: aquest retorn serà el seu

comiat de Barcelona. Doncs convé

que els endarrerits s’espavilin,

perquè la festa teatral s’ho val.

I no cal que portin cap mena de

regal més enllà de les seves ganes

de participar en la tan florida (cal

no oblidar que la núvia prové

d’una il·lustre nissaga de floristes)

celebració. FINS AL 3 D’AGOST.

TEATRE TÍVOLI. CASP, 8.

TEL.: 902 33 22 11.

L’èxit de La Cubana continua al Tívoli.

FOTO: JOSEP AZNAR.

‘Suor Angelica’ és unamostra del lirisme de Giacomo Puccini.

LLUÍS PASQUAL BUSCA UN ESCENARI COMÚ PER A DUES ÒPERES DE PUCCINI I DALLAPICCOLA

APARENTMENT MOLT DIFERENTS I ENS OFEREIX UN DÍPTIC SOBRE LA CRUELTAT DEL PODER

Presons de l’ànima,
presons del cos

Tornant a l’espectacle que
ara ens ocupa, és Pasqual qui
recalca que aquestes dues
obres es basen en la metàfora
per evidenciar la crueltat de
què se serveix el poder per
perpetuar les seves doctrines
hipòcrites i immobilistes.

Els orígens tríptics del díptic
Sor Angelica és, per cert, un
personatge que s’ha escapat
d’aquell Il trittico que el seu
creador va estrenar l’any 1918,
i que va concebre perquè
es representés sempre de
forma conjunta. De fet, el
mateix Pasqual que se salta
aquesta norma va dirigir al
seu moment un molt notable
muntatge de l’obra en la seva
integritat; segur que Puccini
no li tindria en compte la
llicència que s’ha pres ara.
Per compensar-ho, el Liceu
oferirà el pròxim 3/7 i en
versió concert Il tabarro, el
primer lliurament d’un tríptic
que Puccini va concebre
inspirant-se una mica en el
Dante de La divina comèdia;
la part de sor Angelica seria
la vinculada amb el Purgatori.
Però en certa forma, també
Il prigioniero, estrenada l’any
1950, ve a formar part d’una
mena de tríptic no formal
completat per l’anterior Cants
de presó i la posterior Cants
d’alliberament, títols prou
reveladors de les inquietuds
d’un compositor que tal com
ho veu Pasqual, manté més
afinitats musicals amb Puccini
de les que podria semblar;
també en aquest aspecte cal
no fer cas de les aparences.

IL PRIGIONIERO (DE LUIGI DALLAPICCOLA)

SUOR ANGELICA (DE GIACOMO PUCCINI)

DIR. MUSICAL: EDMON COLOMER. DIR. D’ESCENA: LLUÍS PASQUAL. INT.: JEANNE-
MICHÈLE CHARBONNET, IEVGUENI NIKITIN, ROBERT BRUBAKER, MARIA AGRESTA,
DOLORA ZAJICK, GEMMA COMA-ALABERT. DATA: 22, 25, 27/6 I 1 I 4/7.
LLOC: GRAN TEATRE DEL LICEU. LA RAMBLA, 51. METRO: LICEU (L3). PREU: DE 8,50 A
141,75€. HORARI: 20H; DG., 17H.
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més info a:
www.festivaldecambrils.cat

ORGANITZADOR
INSTITUCIONAL:

PRODUCCIÓ I
ORGANITZACIÓ:

CO-PATROCINADORS: COL·LABORADORS: HOTEL OFICIAL: MITJANS
COL·LABORADORS:

MITJANS DEL FESTIVAL:

31.07 · 22 h
CASTELL DE VILAFORTUNY

PAU PIQUÉ

29.07 · 22 h
CRIPTA DE L’ERMITA

STEMETANA STRING QUARTET

05.08
JENNIFER PANEBIANCO

DEL MONACO

09.08

ORFEÓNDONOSTIARRA

VENDA D’ENTRADES:

El mateix dia del concert a taquilla.
Al Patronat Municipal de Turisme de Cambrils.

AURYN
27.07

AURYN

“GASTROBAR
LAVIOLETA”

apartir de las 20hpodreu gaudir
abans del concert d’unserveide
bar i restauracióalmateix recinte
del ParcdelPinaret. I desprésdel

concert, prenunacopaa la
fresca i tasta elnou

“Cambrils GinFestival”
a laZonaChill Out.

.07

RYN

26.07

LOVE OF LESBIAN

ret. I desprésdel
unacopaa la

p

sta elnou
p

inFestival”
ChillOut.

02.08

MONTSERRATCABALLÉi
MONTSERRATMARTÍ

07 · 22 h
E VILAFORTUNY
U PIQUÉ

03.08

BILL WYMAN

delParcdelPinar
concert, pren

fresca i tas
,p,p

“Cambrils G
a la Zona

01.08

JOSÉMERCÉ

07.08

DAVIDBISBAL

09.08

ORFEÓNDONOSTIARRA
VENDA D’E
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08.08
MARTASÁNCHEZ i
GLORIAGAYNOR

www.fe
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RAPHAEL

MacarenaGarcía protagonitza l’obra.

Que lesmonges amb bona veu i
unamica de ritme tenen lamà
trencada a ficar-se el públic a
la butxaca ens ho acaba de de-
mostrar fa pocs dies sor Cristi-
na, la guanyadora fa poc de la
versió italiana del concurs tele-
visiuTheVoice. I ja ho demos-
trava cap allà als 60 aquella sor
Somriure que anava cantant pel
món l’alegre temaDominique,
abans d’acabar els seus dies vi-
vint unmalson capaç de treure-
li la vocació a qualsevol. I que
lesmonges cantaires han funci-
onat sempre també de primera
en el terreny del teatremusi-
cal, no cal ni dir-ho: només cal
recordar els casos de Sonrisas y
lágrimas,Nunsense o lamateixa

Sister Act que arribarà aquest
setembre al Tívoli. Doncs bé:
entremonges, novícies i ado-
lescents quemai abans s’havi-
en plantejat això de la fe però a
les quals ara la VergeMaria en
persona se’ls ha aparegut per
portar-les pel bon camí, esmou
també elmusical sensació de la
temporada passada; un espec-
tacle que es va estrenar al vestí-
bul del Teatre Lara deMadrid
a la primavera del 2013, que va
començar des d’aquella prime-
ra funció a convertir-se en un

fenomenpopular d’aquells que
esgoten entradesmentre –a
sobre– la crítica en diumera-
velles, i que ha guanyat des de
llavors nou premis de la publi-
cació digitalBroadwayWorld, el
concedit pels lectors d’El País al
millormusical de l’any i el Foto-
gramas de Plata a lamillor ac-
triu teatral. I un espectacle que
ens permetrà també veure com
li escauen els hàbits a Blanca-
neus, perquè està protagonit-
zat per lamateixaMacarena
García que va protagonitzar la
Blancaneus torera imuda de Pa-
blo Berger.
Heu perdut la vostra brúixo-

la espiritual al bellmig d’aquest
món tanmaterial? Doncs serà
cosa d’aprofitar per apuntar-vos
al segovià campament catequè-

tic La Brújula: aquí justament
és on Javier Calvo i Javier Am-
brossi, els dos joveníssims cre-
adors de l’espectacle, demos-
tren queDéu és un senyor amb
aspecte de showman que es de-
leix perWhitneyHouston com
noho feia ni el KevinCostner
d’El guardaespatlles. Tot i que,
compodreu comprovar gràcies
a la novíciaMilagros, el cel és
prou generós perquè també els
fans de Presuntos Implicados
siguin benvinguts. Imentres-
tant, la Banda deDios (quina, si
no?) ja està posantmúsica a la
germanaBernarda perquè ens
obsequiï amb el temaViurem
ferms en la fe. A veure quants
llocs pecaminosos us poden
oferir tantamarxa comaquest
campament cristià!

ARRIBA ‘LA LLAMADA’, EL MUSICAL TRIOMFADOR A LA CARTELLERA MADRILENYA QUE US OMPLIRÀ EL COR DE FE I ROCK

Al·leluia, he vist la llum im’he posat a cantar!

RAMON OLIVER

LA LLAMADA

ESCRIT I DIRIGIT PER JAVIER AMBROSSI I JAVIER CALVO. INT.: MACARENA GARCÍA,
GRACIA OLAYO, ANNA CASTILLO, BELÉN CUESTA, RICHARD COLLINS-MOORE. DATA:
20 I 22/6. LLOC: BARTS. AV. PARAL·LEL, 62. METRO: PARAL·LEL (L2, L3). TEL.: 933 248
494. PREU: 18-20€. HORARI: DV., 20.30 I 23H; DG., 19H.


