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Aixetes que 
parlen a  

les mans de  
grans titellaires

●● Un aparador En un aparador 
d’una botiga de plats-i-olles, una ai-
xeta daurada de bronze mira cap al 
carrer al costat d’una de platejada, 
que li cluca l’ullet. Una al·lucinació? 
No, un record. No era aquesta aixe-
ta, però era una de molt semblant. 
La vaig veure no fa gaire sobre un es-
cenari… i parlava. El seu era un món 
d’aixetes i conduccions d’aigua. Era 
vella però brillava. Garrepa i usure-
ra, amagava en un forat un bassal 
d’aigua, un tresor preuat que una al-
tra aixeta de menys dignitat i espe-
rit mundà volia robar-li, tot fent que 
l’estimat de la filleta, coqueta i fe-
menina, fos el que semblés culpable. 

● L’avar La història original és de 
Jean-Baptiste Poquelin, més cone-
gut com a monsieur Molière, que la 
va titular L’avar. Els seus eren per-
sonatges humans, perquè sembla 
que només els humans estan vius, 
però vet aquí que un grup de déus 
acostumats a donar vida al que sem-
bla inert van bufar sobre la ferralla 
escollida i, a les mans de dos titellai-
res, les aixetes van començar a par-
lar. Un cop més, el miracle del tite-
llaire, un d’aquells que cantava Ser-
rat : “I en una maleta de cartó folrat, 
tots sols, dormen els titelles. Sols, 
tots sols, dormen els titelles”. Però 
com es vivifica la pedra o el metall, la 
fusta, el paper o el teixit? És la màgia 
d’uns éssers poc coneguts que cami-
nen amb el seus amics adormits per 
tot el món. “La bruixa i el rei, l’heroi, 
la princesa i el vell assenyat, tots dor-
men plegats en una maleta. Sense 
saber quan la vella maleta s’ha de 
tornar a obrir. Ells han de creuar la 
terra com un pelegrí”.  

● Ara que fa quinze anys I renoi 
si han dormit i han passejat aques-
tes aixetes de L’avar nascudes fa 
quinze anys d’una idea del mestre 
Jordi Bertran i que a les mans de 
Miquel Gallardo i Olivier Benoit 
han conquerit més cors que països 
qualsevol emperador. Han deixat 
bocabadats homes, dones, nens i 
nenes de tot Europa i la resta del 
món civilitzat. Davant d’una màgia 
tan gran, no puc sinó recomanar 
que, si els troben pel camí, els facin 
cas, que deixin que els expliquin la 
seva història (fins diumenge a la sa-
la La Vilella del Poble-sec). Ells es-
tan entre els grans déus, com el ca-
nadenc Neville Tranter, que ens va 
visitar en l’últim festival Grec; els 
germans Forman, fills del director 
de cinema Milos Forman, o com 
l’immens Jim Henson, hereus tots 
ells d’una tradició mil·lenària es-
campada per totes les cultures i que 
es resisteix a morir.e  
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Un concurs Viñas de rècord

Dels 607 cantants inscrits (131 
més que l’any passat), 41 han arribat 
a la semifinal que se celebra des 
d’ahir al Conservatori del Liceu, i 
d’aquests en sortiran els que parti-
ciparan a la final de divendres. “Tin-
drem una final molt atractiva”, pro-
nostica el tenor mexicà Francisco 
Araiza, integrant d’un jurat en què 
també hi ha les sopranos Enedina 
Lloris i Raina Kabaivanska; el direc-
tor artístic del Teatro Real de Ma-
drid, Joan Matabosch, i el director 
de la Deutsche Oper de Berlín, 
Christoph Seuferle, entre altres.  

El concurs atorga sis premis ofi-
cials i altres d’especials i extraordi-

naris per un valor total de 
103.000 euros, 20.000 més que 
el 2014. Segons Scheppelmann, 
el nivell dels cantants que opten 
als premis és bo, tot i que també 
ha constatat una sorprenent 
“falta de tècnica de respiració” 
en algunes veus.  

El bon nivell del qual parla 
Scheppelmann es podrà com-
provar diumenge en el concert 
que oferiran al Liceu els guanya-
dors del concurs, en què canta-
ran acompanyats de l’orquestra 
simfònica del teatre de la Ram-
bla sota la direcció de Gueràssim 
Voronkov.e

Christina Scheppelmann, Francisco Araiza i Raina Kabaivanska ahir al Liceu. A. BOFILL

El Liceu acull la final d’un certamen de cant que ha tingut 607 participants    
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“Els concursos són molt importants 
per trobar els cantants del futur”, 
assegura Christina Scheppelmann, 
directora artística del Gran Teatre 
del Liceu i presidenta del jurat del 
52è Concurs Internacional de Cant 
Francesc Viñas, destinat a veus fe-
menines de 18 a 32 anys i masculi-
nes de 18 a 35. La mateixa opinió de-
uen tenir els 607 cantants de 61 pa-
ïsos que s’han inscrit per participar 
en aquesta edició. Novament el con-
tingent sud-coreà ha sigut el més 
nombrós, amb 157 participants, se-
guit dels russos amb 63 i dels espa-
nyols amb 34. I, com ja va passar 
l’any passat, la corda més represen-
tada és la de sopranos (274), que do-
bla la presència de tenors (133).  

El concurs va començar al no-
vembre amb les proves preliminars 
fetes a París, Nova York, Londres, 
Berlín, Milà, Los Angeles, Madrid 
i Pequín. És la primera col·labora-
ció de la capital xinesa, fruit d’un 
conveni entre el Concurs Viñas i el 
Gran Teatre Nacional de la Xina, la 
qual cosa ha facilitat que aquest any 
hi hagi concursants xinesos. “A la 
Xina hi ha conservatoris megaga-
làctics, i ara estan arribant cantants 
xinesos a Europa”, explica Schep-
pelmann. L’expansió del Viñas se-
gueix endavant, i l’any que ve tam-
bé hi haurà proves preliminars al 
Teatre Bolxoi de Moscou, segons va 
confirmar ahir Miquel Lerín, pro-
motor del concurs i besnét del te-
nor Francesc Viñas. 

BARCELONA
XAVIER CERVANTES

Un ‘thriller’ teatral posa les 
misèries familiars ‘Sota zero’

nen una aparença convencional. 
“Va sortint el seu costat fosc, veus 
com es perverteixen”, diu Mallol. 

L’excusa per a la trobada famili-
ar és la inauguració del pis d’una pa-
rella jove. El problema apareix aviat: 
per un accident, el germà de la noia 
acaba mort, i a ella no se li acut res 
millor que amagar el cos per no es-
patllar la vetllada. Els esdeveni-
ments, esclar, es complicaran: apa-
reixeran una nòvia abandonada, una 
germana vident i un examant fanfar-
ró. Els intèrprets són Anna Bell-
munt, Carla Torres, Carles Goñi, Jo-
el Minguet i Patrícia Mendoza.  

Sota zero és la primera comèdia 
de Torres, escrita el 2007 en un se-
minari de dramatúrgia que impar-
tia Javier Daulte, expert en el sus-
pens, els girs dramàtics i l’escriptu-
ra work in progress amb els actors, 
cosa que comparteix Mallol. L’obra 
es va quedar al calaix fins al 2013, 
que va reprendre aquell esborrany i 
va anar una mica més enllà per pre-

guntar-se “fins a quin punt estem 
disposats a protegir la família” i 
“on són els límits”. Si bé la comè-
dia és predominant, l’obra també 
convida a la reflexió, explica Tor-
res. És el que ha batejat com a 
“efecte cubata”: el públic s’ho 
passa bé però després té ressaca. 
“Comença sent molt amable, pe-
rò va sortint la merda i la van ta-
pant, i t’adones que aquesta famí-
lia s’assembla molt a la que tenim 
tots”, diu el director.e

La companyia La Peleona, que també té en cartell 
L’efecte perfecte a la Beckett, a Sota zero. SALA ATRIUM
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Un sopar sense taula, però amb una 
gran nevera vermella que amaga se-
crets sagnants. I una família que es 
reuneix al seu voltant. Sota zero és 
un gran àpat familiar, d’aquells on 
esclaten tots els secrets i conflictes 
latents. Un thriller amb dosis de co-
mèdia i un cadàver amagat al conge-
lador. Carla Torres és l’autora del 
text que dirigeix a la Sala Atrium el 
també dramaturg Carles Mallol 
(des d’avui fins al 22 de febrer). 
Junts han teixit una obra de gène-
re –o de gèneres, perquè és “un còc-
tel molt bèstia que t’atrapa, amb 
suspens, acció, comèdia negra, tocs 
paranormals...”, diu el director– que 
reflexiona sobre com una família 
pot transgredir el codi ètic en pro de 
mantenir l’ordre establert. L’auto-
ra descriu els seus protagonistes 
com a “monstres” malgrat que te-
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Hegemonia  
En aquesta 
edició del 
concurs hi 
participen 
157 cantants 
sud-coreans 

Acció  
“És un còctel 
molt bèstia 
de gèneres 
que t’atrapa”, 
diu el director


