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Mística icríptica
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Tandy

Autora i directora: Angélica
Liddell
Lloc i data: El Canal de Salt.
Temporada Alta (20/XI/2014)

JOAN-ANTON BENACH

Fóra molt interessant, necessa-
ri fins i tot, segons el rumb que
prengués la seva carrera drama-
túrgica, un debat a l’entorn de
l’obra d’Angèlica Liddell i, en
concret, del tractament que l’au-
tora aplica al discurs teatral a
les seves creacions. Sense vo-
ler-lo encetar, només apuntaré
que no és un tractament gens
uniforme i que mentre en pro-
postes com Ping Pang Qiu l’es-
pectador ha pogut bastir unes
intencionalitats d’indubtable co-
herència, enmoltes altres l’auto-
ra sembla del tot indiferent al
desconcert del públic, que no té
més remei que deixar-se extra-
viar per un laberint d’imatges,
embastades sense pietat amb el
fil, es diria, de la gratuïtat o l’ab-
surd. I quasimai, en les circums-
tàncies més obscures, Liddell
sembla haver tingut ni temps ni
paciència per assegurar una cer-
ta qualitat plàstica a l’escena.
L’espectacle que l’autora ha

presentat enguany a Tempora-
da Alta es titula Tandy i per-
tany, segons Liddell, al Ciclo de
las resurrecciones. En 90 mi-
nuts,més omenys, la dramatur-
ga ha fet de Tandy un exemple
de teatre extraordinàriament
críptic per a qui no hagi parat
prou atenció en la coautoria del
text, que signen la pròpia auto-
ra i aquell gran escriptor nord-
americà que fou Sherwood An-
derson (1876-1941). A la seva no-
vel·laWinesburg, Ohio (1919), fe-
ta de relats curts enllaçats pel

topònim del títol, l’autor en té
un que titulà Tandy, en el qual
s’ha basat Liddell per al seu es-
pectacle. De la lectura del lli-
bre, que la traducció catalana
de Francesc Parcerisas contri-
buí a fer especialment agrada-
ble i apassionant, em retorna-
ven l’altra nit, a Salt, algunes fra-
ses de la traducció en castellà
deMiguel Temprano i unes po-
ques, massa poques, escenes
del muntatge teatral.
La relació de la nena de cinc

anys amb un borratxo que, amb
gran vehemència, convidà la
criatura a dir-se Tandy, ha estat
evocada ambuna llarga cerimò-
nia d’anada i tornada de porta-
dors d’envasos de begudes alco-
hòliques al voltant d’un etílic es-
tirat a terra. L’espectador intui-
rà que la nena ha estat objecte
d’una breu abducció per un àn-
gel que li aboca generosament
la llum celestial, esdeveniment
que no és incompatible, ans al
contrari, amb la creença de Lid-
dell que Tandy, més endavant,
hauria estat reclosa en una resi-
dència mental d’Ohio, un destí
purament imaginat del qual la
novel·la no en diu ni mitja pa-
raula.
O sigui que entre el relat

d’Anderson, l’espectacle teatral
i l’enfebrida ment de l’autora i
directora, aquesta ofereix el
que seria una versiómolt singu-
lar de Winesburg, Ohio, només,
però, per una estona. Mitja ho-
ra si fa no fa. La resta és un ri-
tual críptico-místic poc comesti-
ble presidit per l’anunci llumi-
nós d’un miracle immediat.
Crec que es refereix al naixe-
ment d’un petit gos (?) prodigio-
sament espavilat després que
l’han tret d’un petit fèretre. El
millor, lamúsica i el cant d’Il la-
mento della ninfa, un premi de
consolació molt escàs.c

Héctor Alterio i Lola Herrera en una escena de l’obra teatral En el estanque dorado

Sara Cubarsi

Lloc i data: Palau de la Música
(20/XI/2014)

JORGE DE PERSIA

Com des de fa anys, el Palau de
la Música va concedir els seus
premis a joves músics el dia de
santa Cecília. En aquesta oca-
sió, l’Aëris Trio va rebre tant el
premi Primer Palau 2014 com
el de la Crítica i el de Catalunya
Música. Els altres guardonats
en el concurs Primer Palau van
ser, ex aequo, el pianista José
María Villegas i el violinista
Xavier de Felipe, amb el segon
premi. Felicitats a tots i als que
van participar amb gran profes-
sionalitat i il·lusió en aquesta
convocatòria.
L’acte va culminar amb el re-

cital de la violinista Sara Cubar-
si, guanyadora del premi l’any
passat. És una violinistamolt jo-
ve, de tècnica àgil i eficaç, que
va proposar un programa molt
particular:SequenzaVIIIdeLu-
ciano Berio, la Sonata per a violí

i piano núm. 1 de Bartok, i la
Kreutzer de Beethoven. Dos
mons, el de la primera partmolt
marcat per la tècnica i l’abstrac-
ció a Berio, ben resolta per Cu-
barsi, igual com la complexa
obra de l’hongarès, on rítmica,
tècnica i sentit d’una tradició
són molt presents. Mostres de
delicat lirisme personal, íntim,
no expansiu, van marcar la in-
terpretació.
Elmón de la Sonata núm. 9 de

Beethoven planteja altres rep-
tes, i aquest cop va predominar
la virtut tècnica, el virtuosisme,
més que el plaer de la música.
És com el ciclista de competi-
ció, que simira el paisatge no ar-
riba a la meta. I en aquesta ver-
sió, molt marcada per un tempo
ràpid que va desconcertar a l’im-
pressionant andante central i va
portar a no respirar als presto, la
violinista, acompanyada al pia-
no amb marcada insensibilitat
quant a comprendre el discurs,
no va gaudir ni transmetre. Es-
pero que assereni el virtuosisme
i aprofundeixi en el llenguatge
musical expressiu, ja que té
grans possibilitats.c

wEl Palau de la Música
Catalana va gravar ahir
un anunci, amb què feli-
citarà el 2015, en el qual
van participar unes
1.000persones comapú-
blic, uns 200 cantants de
l’OrfeóCatalà i els Caste-
llers de Vilafranca, que
van aixecar un tres de
set. Amb l’espot, el Pa-
lau i l’Orfeó volen acos-
tar la música, la cultura,
l’arquitectura i la iden-
titat catalana a tota la
ciutadania. / Redacció

DANIEL DICENTA

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E
s va fer molt popu-
lar gràcies a la pel·lí-
cula protagonitza-
da el 1981 per Hen-
ry Fonda, la seva fi-

lla Jane i la sempre espurnejant
KatharineHepburn, però en rea-
litat En el estanque dorado era
originalment una obra de teatre.
De fet,moltmenys encaramel·la-
da que el film. Una obra amb
molt d’humor negre que es va es-
trenar per fi a Espanya, a
Saragossa, l’octubre de l’any pas-
sat, i que des d’aleshores està de
gira: demà aterra al teatre Ro-
mea de Barcelona, on serà fins
l’11 de gener reunint per prime-
ra vegada a l’escenariHéctor Al-
terio i Lola Herrera.
Una parella de grans actors

que, apunta la seva directora,
Magüi Mira (València, 1944),
aconsegueix cada nit que el pú-
blic acabi dret gràcies al text
d’Ernest Thompson, “un text
ple d’humor que ens parla de la
vida, d’aquesta vida que cal viu-

re cada segon, i de la mort, per-
què també vivim per morir”.
De fet, Norman, el personatge

crepuscular que encarna Héc-
torAlterio, viu contínuament te-
ment la mort, mentre que la se-
va esposa Ethel, encarnada per
Herrera, aposta per viure inten-
sament fins a l’últim segon... pe-
rò en canvi es nega a acceptar la
mort. I, diu la directora, “quan
Ethel entén que la mort existeix
i que en algun moment cal mo-
rir, i ell se sent comprès per ella,
es tanca aquesta unió de molts
anys, 48, casats”.
Però Magüi Mira explica que

l’obra parla també “del pantà en
el qual vivim i de la necessitat
de rescatar-ne les relacions hu-
manes en aquests nuclis fami-
liars que de vegades es troben
tanmalalts”. De fet, l’obra arren-
ca quan al paradisíac lloc on
Ethel i Norman passen cada any
les vacances arriba Chelsea
(Luz Valdenebro), la seva filla,
que sempre ha mantingut unes
molt tenses relacions amb el seu
progenitor.
Alterio (Buenos Aires, 1929)

diu que van començar el projec-
te amb dubtes, amb l’ombra de
la pel·lícula, però que va arribar
l’estrena “i es va produir elmira-
cle, l’espectador es va afegir a la
mentida del teatre, a aquesta ve-
ritat mentidera”. Herrera
(Valladolid, 1935) diu que la fun-
ció és un viatge bonic perquè fa
que la gent rigui molt però tam-
bé té “silencis que es tallen amb
un ganivet”, i per això tot i que
després de més de 200 funcions
i molta carretera estan “una mi-
ca triturats, quan sortim a esce-
na és com si no passés res”.
L’actriu somriu en dir que

l’obra li dóna la possibilitat de
viure coses quenoha pogut expe-
rimentar en la realitat, com una
llarga relació: “M’hauria agradat,
però no ha estat així”. I subratlla
que, en certamanera, “és comun
assaig general”. “Parlem de la
mort i assagem el que ha de ve-
nir, ens familiaritzem amb un fi-
nal amb el qual hem de comptar.
És molt interessant a nivell per-
sonal. Em va bé. No sé si a l’Héc-
tor li passa el mateix”. Alterio
riu: “Què haig de dir, que no?”.c

Héctor Alterio i LolaHerrera protagonitzen al Romea la versió
teatral d’‘En el estanque dorado’, molt més irònica que el film

Esfa fosca la llacuna


