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Premiper aun cicleLavenjançade l’extresorer
Adrian Thompson - Ian
Burnside

Obra: The Canticles
Autor: Benjamin Britten
Lloc i data:Hospital de Sant
Pau (11/X/2014)

JAUME RADIGALES

Convocada per Amics del Li-
ceu, la críticamusical barceloni-
na ha atorgat un premi al LIFE
Victoria, el festival liederístic
que ha presentat la segona edi-
ció. Premi merescut, perquè el
LIFE ésmoltmés que un enfilall
de concerts: aposta per valors jo-
ves de casa, que actuen al ma-
teix escenari que els intèrprets
internacionals ja consagrats; or-
ganitza classes magistrals i con-
ferències, amb la qual cosa asse-
gura un rerefons pedagògic i de
difusió cultural, i programa con-
certs en què es barreja la literatu-
ra liederística tradicional amb
una aposta pel repertori contem-
porani o poc prodigat.
Va ser el cas del darrer con-

cert, integrat pels cinc Canticles
de Benjamin Britten, peces que
en poques ocasions s’interpre-
ten en conjunt. Dues autoritats
com el tenor Adrian Thompson
i el pianista Ian Burnside eren
els artistes idonis per defensar
les difícils pàgines brittenianes.
I van estar complementats

per l’esplèndid trompista Paco

Rodríguez i per quatre joves
intèrprets: lamezzoCristina Se-
gura, el baríton Jordi Sabata, el
contratenor Hugo Bolívar i l’ar-
pista Esther Piñol.
Esplèndida la interpretació

d’Adrian Thompson, d’una pro-
jecció segura, que va exhibir ni-
tidesa en la dicció i amb clara i
directa intencionalitat expres-
siva. Una veu, la seva, que està
al servei d’una escriptura de
gran dificultat per l’afinació i
l’atac a notes sobreagudes, ocasi-
onalment inclements en una
tessitura que es correspon a la
de Peter Pears, original destina-
tari d’aquestes pàgines. Sensaci-

onal també Ian Burnside davant
del piano, assegurant i confir-
mant la gran tradició britànica
d’acompanyament instrumen-
tal.
En conclusió: tot a punt per a

una tercera edició del LIFE. La
sagacitat del director artístic,
Enric Martínez Castignani, i la
bona feina de professionals i vo-
luntaris que el fan possible te-
nen tota la nostra admiració, res-
pecte i suport.c

L IED

Ruz-Bárcenas

Autor: Jordi Casanovas
Director: Alberto San Juan
Lloc i data: Teatre de Salt
(10/X/2014)

JOAN-ANTON BENACH

Segon cara cara Pablo Ruz, Luís
Bárcenas. Aquesta vegada, el
gran xoriço, en veure’s abando-
nat pels seus, s’ha presentat da-
vant del jutge amb un ventilador
potent per tal que l’escampall de
porqueria que vol perpetrar
aconsegueixi emmerdar tota
classe de peixos del Partit Popu-
lar, del més gros al més petit.
Ara bé, la justícia no acostuma a
fer parella amb la venjança, de
manera que, comes recorda al fi-
nal del duel, Bárcenas és a la pre-
só i Mariano Rajoy, tot i ser un
dels denunciats per l’extresorer
del PP, continua sent el presi-
dent del Govern espanyol.
Ruz-Bárcenas –sessió única a

TemporadaAlta– és una propos-
ta de Jordi Casanovas, el qual ha
tingut la bona traça de reduir a
seixanta minuts d’exquisit art
dramàtic un interrogatori judici-
al de més de sis hores. L’home
no s’ha valgut només d’unes tiso-
res especialment voraces per as-
solir la reducció dràstica de la
durada de l’espectacle. L’autor
ha llegit i rellegit l’episodi, ha evi-

tat redundàncies, ha enllaçat
cruïlles dialèctiques similars i ha
encertat el tombantmés adequat
des d’on subratllar el trets més
característics de dues personali-
tats sotmeses a unes circumstàn-
cies necessàriament tenses: el ci-
nisme i la petulància de l’acusat i
la lucidesa, l’habilitat i la imper-
torbable serenor del jutge.
La direcció de Ruz-Bárcenas

ha estat confiada a Alberto San
Juan, observador minuciós de
lesmaneres de demanar la infor-
mació que fa servir el magistrat i
de les argúcies que usa l’acusat
des que es desdiu de totes les

afirmacions que va fer en l’inter-
rogatori anterior. El director vol,
a més, que els protagonistes re-
flecteixin les peripècies que s’es-
devenen segons la naturalesa de
la pregunta i de la resposta i en
aquest joc , l’experiència de Pe-
dro Casablanc (Bárcenas) i Ma-
nolo Solo (Ruz) es manifesta en
una expressivitat tan eloqüent
comcontinguda. Jo crec que l’es-
pectacle es beneficia d’una inter-
pretació de molta categoria.

De forma no sé si calculada
perCasanovas,Ruz-Bárcenas ac-
tualitza un tipus de “teatre docu-
ment” que tal vegada pot fer una
certa via a l’hora de proposar
una reflexió reposada sobre els
més sorollosos i envitricollats as-
sumptes processals que cada dos
per tres assalten l’opinió públi-
ca. I també sobre qüestions a
bastament controvertides on so-
vint es planteja un conflicte amb
l’anomenada raó d’Estat. La
quantitat de canals d’informació
i la torrencialitat de materials
que hi circulen han fet envellir
en poc més de trenta anys aquell
newspaper theater que col·lec-
tius militants nord-americans
practicaven contra mesures go-
vernamentals molt polèmiques
o decisions massa tèrboles del
poder presidencial.
Fenòmens científics excepcio-

nals són també objecte d’un “tea-
tre documental” rigorós. Alguns
lectors recordaran la companyia
anglo-francesa Complicité que
va oferir el 2007 (Teatre Lliure)
A disappearing number, unmun-
tatge dirigit per Simon McBur-
ney sobre el matemàtic indi més
cèlebre del nostre temps. En tots
els casos, però, el “document” ha
suposat traslladar el que “és” o
el que “succeeix” a un nou relat
escènic. Ruz-Bárcenas, en canvi,
és un retall de la mateixa reali-
tat, sense ni un sol mot afegit.
D’enemics no n’hi faltaran, al
“document” tal qual.c

‘Ruz-Bárcenas’, en
canvi, és un retall
de la mateixa
realitat, sense
ni un sol mot afegit

El cicle aposta
per joves de la casa
que actuen al
mateix escenari que
intèrprets consagrats

TEATRE

Per a més informació,
captureu aquest codi
o entreu a www.lavanguardiashopping.com

Aconsegueix amb La Vanguardia la col·lecció de tasses Happy Days
amb divertits i originals missatges per començar el dia amb un gran somriure.

Diumenge 28 de setembre

2a entrega

Diumenge 21 de setembre

1a entrega

Diumenge 5 d’octubre

3a entrega

Diumenge 12 d’octubre

4a entrega

soy la lecheboig per tu free your mind eres un trozo de pan

Diumenge 25 d’octubre

6a entrega

Diumenge 19 d’octubre

5a entrega

Diumenge 2 de novembre

7a entrega

Diumenge 9 de novembre

8a entrega

disfruta los pequeños placeresdon’t worry be happy te quiero y necesito no esperes a la suerte, sal a buscarla

Diumenge 19

5a entrega

DON’T WORRY BE HAPPY

+ cupó del dia

p e r n o m é s

Porcellana

de gran qualitat

INFORMACIÓ PER A SUBSCRIPTORS I LECTORS: cada diumenge una nova entrega per només 1,50 euros més el cupó del dia. A més, els suscriptors teniu l’opció de comprar la col·lecció complerta de les 8 tasses a través del web
www.lavanguardiashopping.com. Només una reserva per subscriptor. Enviaments a tot Espanya excepte a les illes Canàries, Ceuta i Mellila.

tasses plenes d’optimisme
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