
200 vegades gràcies 
i encara em quedo curt 

M
és de 200 metres sepa-
ren casa meva del meu 
lloc de treball i els re-
corro diàriament, en 

tots dos sentits, carregant la motxi-
lla de la responsabilitat, que m’im-
poso a l’anar, i la de la satisfacció –o 
no–, que m’alegra el camí al tornar.
 No arriben a 200 –ni a la meitat, 
ni a una quarta part– les obres de 
teatre que he arribat a representar, 
però si al que he fet hi sumo el que 
he vist, multiplico la xifra per dos i 
per tres, i fins i tot, si ho desitgeu, 
per quatre i per cinc, cosa que és te-
atre, molt teatre.
 Difícil, bastant difícil, arribar, 
avui, a les 200 representacions d’un 
mateix espectacle. En diverses ocasi-
ons, però, he tingut la fortuna d’arri-
bar-hi i superar-les de sobres. Beneei-

xo la sort i la xifra aconseguida.
 200 vegades em dic al llarg del dia 
que he de ser més dur, més cínic, més 
egoista, més glaç, més ferro, més di-
amant, més distant per conduir-me 
pels camins del dia a dia. 200 vega-
des que ho dic, 200 vegades que fra-

casso. No deu estar al meu ADN. 200 
i més, moltes més vegades, l’espifio i 
caic en la ingenuïtat, en la confiança 
cega, en confiar en la paraula dona-
da i creure a ulls clucs en la proximi-
tat, en el mà a mà, en l’anar de cara, 
a ser bonàs i fins i tot bonista. Dues ve-
gades bo és igual a tonto, li vaig sen-
tir dir al meu avi. 200 vegades bo deu 
ser, doncs, un cas perdut. ¡El meu!

Refrany popular

«Més mal et farà un enemic que bé 
200 amics», diu un refrany popular. 
¿I jo que, malgrat tot, m’entesto a 
no creure-m’ho? A mi, doneu-me  els 
200 i entre tots sabrem desactivar 
l’un.
 Més de 200 dies ens separen de les 
eleccions autonòmiques, anuncia-
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Aquest és l’article 
número 200 d’una 
sèrie que va començar 
l’octubre del 2010

des per al setembre. Menys de 200 
per a les eleccions del Barça, anun-
ciades per al final de temporada. So-
breviurem, segur. I serem 200 vega-
des més forts.
 200 morts que hi hagués, 200 ve-
gades em doldria el nus a la gola da-
vant la barbàrie d’aquests dies. 200 
vegades el plor. 200 vegades la ràbia. 
 Aquest és l’article número 200 
d’una sèrie que va començar l’octu-
bre del 2010. Una mica més de qua-
tre anys de cita setmanal, dissabte 
a dissabte. Si us dic que són 200 les 
gràcies que us dono, em quedo curt. 
Multipliqueu cada un de vosaltres 
la xifra pel factor que vulgueu i tin-
dreu l’agraïment personalitzat, el 
producte a mida, l’abraçada per la 
fidelitat.
 I ara vaig pels 200 següents. H

puntsa
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La grandiositat de la música religi-
osa expressada amb la Missa Salis-
burgensis, màxim exponent de l’es-
plendor barroca de Salzburg, va 
trobar en Jordi Savall i les seves for-
macions la seva màxima expressió 
interpretativa. L’obra de Biber, es-
crita el 1682 per commemorar el 
1.100 aniversari de l’arquebisbat 
de la ciutat unida a Plaudite tympa-
na, himne festiu per celebrar la ce-
lebració, van centrar aquesta be-
lla raresa programàtica que va ser 
exposada a l’Auditori amb el rigor 
característic de les propostes del 
músic. 
 La cita va complir amb les ex-
pectatives. I és que el director i vio-
lagambista, que recentment va re-
butjar el Premio Nacional de Músi-
ca com a protesta per una política 
que gira l’esquena al llegat musi-
cal del país, s’ha anat guanyant la 
complicitat d’un públic que valo-
ra el seu incansable treball inter-
pretatiu i de rescat.

ARSENAL SONOR / Per donar respos-
ta a les exigències d’una obra mag-
na va posar en joc tot el seu arsenal 
sonor amb els solistes vocals de La 
Capella Reial de Catalunya i els ins-
trumentistes d’Hespèrion XXI i Le 
Concerts des Nations. La capacitat 
de transmetre emocions, com va 
passar en el Gloria ofert també com 
a bis, van satisfer la sensibilitat de 
la sala. Va ser impactant l’inici amb 
una fanfàrria amb tot el poder del 
metall i fantàstica la brillantor co-
ral en el motet Plaudite tympana. 
 La recreació de Battaglia, peça 
èpica del període, amb passatges 
carregats de dissonàncies, i la So-
nata Sancti Polycarpi van completar 
un programa que seria difícil de 
disfrutar sense l’esforç del genial 
mestre d’Igualada. H

  

Una magna
celebració
CRÒNICA Jordi Savall 
brilla amb la ‘Missa 
Salisburgensis’

Dues dones 
al límit, 
al Liceu 
3Bayo interpreta ‘La voix humaine’, 
i Ángeles Blancas, ‘Una voce in off’
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L
a soprano navarresa María 
Bayo i la madrilenya Ánge-
les Blancas interpreten al Li-
ceu dues dones que s’en-

fronten als seus sentiments amoro-
sos a través d’una màquina, en un 
díptic que reuneix dues intenses 
òperes en un acte creades el segle 
passat. La voix humaine (1958), basada 
en una obra de teatre homònima de 
Jean Cocteau amb música de Francis 
Poulenc, és una tragèdia lírica en la 
qual Bayo assumeix el rol d’una do-
na desesperada que ha de fer front a 
una ruptura amorosa a través d’un 
telèfon. Només se la sent a ella però 
s’intueix l’amant. A Una voce in off 
(1962), una peça per a dos personat-
ges i mig amb música i llibret de 
Xavier Montsalvatge, Blancas encar-
na una viuda rica que ha d’escollir 

entre el seu amant de carn i ossos 
Mario (Vittorio Prato, baríton) i el 
seu traspassat marit Claudio (Antoni 
Comas, tenor), que li deixa un últim 
missatge gravat en un magnetòfon 
que trastocarà el seu destí. «Li hem 
donat més cos al personatge dramà-
ticament. En l’aspecte vocal és cò-
mode, encara que es nota que el com-
positor juga i experimenta amb el 
color», explica Blancas, que inter-
preta un personatge, igual que 
Comas, que adquireix una nova di-
mensió en aquest muntatge. 

EMOCIÓ I TECNOLOGIA / Amor, desamor, 
incomunicació i la influència de les 
noves tecnologies (de l’època) en les 
relacions humanes apareixen en les 
dues obres creades al segle XX, amb 
només tres anys de diferència. «Les 
dues partitures representen dos 
mons estilístics oposats. Montsalvat-
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ge és molt eclèctic. Pots escoltar qua-
tre obres seves i totes sonen diferent. 
En canvi, la de Poulenc de seguida la 
reconeixes als tres compassos. Té un 
estil personalíssim», destaca Pablo 
González, que dirigirà les partitures 
en les tres funcions previstes. El titu-
lar de l’OBC i la seva orquestra s’inter-
canviarà amb l’orquestra del Gran Te-
atre al Liceu que, pel seu costat, aquest 
cap de setmana actuarà a l’Auditori, 
seu de l’OBC. Dirigida pel seu titular, 
Josep Pons, l’orquestra sortirà del fos-
sat per abordar un altre tipus de re-
pertori. Interpretarà la Simfonia núme-
ro 1 de Brahms i Nit als jardins d’Espanya, 
de Falla, amb el pianista Josep Colom. 
 «La voix humaine i Una voce in off 
mostren dues cares de la mateixa mo-
neda», afirma Paco Azorín, director 
escènic i escenògraf del díptic que el 
Liceu acull tres dies –demà, el 20 i el 
22 de gener–, els títols més contempo-
ranis de la temporada.

 Paco Azorín, que va firmar el 
muntatge de Tosca de l’última tem-
porada liceista, s’ha encarregat de 
dotar de certa unitat les dues pe-
ces i s’ha permès «algunes llicènci-
es per acostar més les obres al públic 
d’avui». Per exemple, ha substituït el 
magnetòfon d’Una voce in off per un 
reproductor de Súper 8.
 María Bayo ja va interpretar La 
voix humaine als Teatres del Canal 
de Madrid amb l’Orquestra Simfò-
nica Verum. Ara torna a enfrontar-
se al punyent monòleg d’una dona 
al límit «que ha d’aprendre a abra-
çar la soledat», diu Bayo, que canta-
rà molt a prop del públic, amb l’or-
questra situada darrere d’ella en es-
cena, per fer arribar «el sentiment 
del personatge», segons les seves pa-
raules. Amb aquesta òpera la sopra-
no completa la trilogia operística de 
Poulenc, després de Les mamelles de Ti-
résias i Dialogue de Carmelites. H

33 Ángeles Blancas, a ‘Una voce in off’, de Xavier Montsalvatge.
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