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Dues dones desesperades
CRÒNICA El Liceu aplaudeix el díptic de Poulenc i Montsalvatge

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
BARCELONA 

Dones a punt d’un atac d’angoixa, 
soles i enganxades a la tirania del fil 
telefònic i a la de la gravació magne-
tofònica. La voix humaine de Poulenc 
i Una voce in off de Montsalvatge exhi-
beixen el poder dels estris tecnolò-
gics del segle XX –ara una antigalla– 
com a elements per narrar la inco-
municació amorosa. Un interessant 
díptic, unit per la suggerent posa-
da en escena de Paco Azorín, que 
suposa l’única concessió a l’òpera 
contemporània del Liceu aquesta 
temporada. María Bayo i Ángeles 

Blancas s’enfronten a aquests inten-
sos monòlegs amb el suport d’una 
encertada i compacta OBC, ben diri-
gida per un Pablo González atent a 
les atmosferes musicals i a la cohe-
sió amb les veus.
 La proposta, a la qual falta un 
punt d’emoció, enllaça les dues pe-
ces per, sense renunciar a les seves 
característiques, aconseguir una 
certa unitat estètica. L’acció dramà-
tica es desenvolupa a la part inferi-
or de l’escenari mentre que la su-
perior s’utilitza per a la projecció 
d’imatges al·lusives als estats aní-
mics.

  Però hi ha altres llicències que 
donen variació als continguts. La 
substitució, en l’obra de Montsal-
vatge, del magnetòfon que recull 
la veu del marit mort reivindicant 
l’amor que sempre havia professat 
a la seva dona per un reproductor de 
Súper 8 és una d’elles. La presència 
al vídeo i a l’íntima escena final del 
difunt és un altre element que aju-
da a donar més cos al relat de l’ob-
sessió de la protagonista.
 Els fantasmagòrics moviments 
del cor interpretant les seves petites 
peces d’Una voce in off contribueixen 
a elevar la tensió psicològica d’una 

obra on Blancas (Ángela) es mostra 
com l’animal escènic que és, mal-
grat que en el pla vocal no agafa fins 
al final el to del personatge. Vitto-
rio Prato (Mario, l’amant) i Antoni 
Comas (veu del marit) compleixen 
simplement amb els seus rols. 

‘TOUR DE FORCE’ / A la La voix humaine 
de Poulenc l’orquestra se situa per 
darrere de l’escenari deixant en pri-
mer pla la soprano amb el seu tour de 
force. Durant la seva actuació desen-
volupa amb un mesurat registre 
dramàtic allunyat de l’histrionisme 
i amb una bona emissió vocal el dra-
ma de l’abandonament. «Aquest fil 
és l’únic que uneix», clama en un 
dels moments de la seva  esgarrifosa 
conversa telefònica amb l’amant 
que l’ha deixat. Aquesta recreació 
de la tragèdia lírica completa, des-
prés de  Les mamelles de Tirésias i Dialo-
gue de Carmelites, la seva feliç partici-
pació en la trilogia de Poulenc. H

president Obama, que cau tirotejat 
–«metàfora de la mort de l’esperan-
ça»–, passant per una pallissa de dos 
polis a un pakistanès. De moment, 
ningú s’ha queixat. «Les escenes es 
generen de forma molt teatral i per 
això aquestes figuretes inertes són 
capaces de despertar sentiments». 
L’obra es complementa amb una ex-
posició al hall. Quatre instal·lacions 
(una, el seu pompós enterrament) 
que completen la crítica a l’art me-
galòman. El 12 de febrer, la Pedrera 
acollirà la seva última creació: Much 
ado about nothing. «Una falla amb 500 
figures per sintetitzar les obres com-
pletes de Shakespeare». No hi ha 
més límits, per a Espinosa, que els de 
la seva imaginació. H  

Compta amb un repartiment de 
somni –300 actors, de qualsevol ra-
ça i condició– i elements esceno-
gràfics il·limitats. Cotxes, helicòp-
ter, platges, animals, passos de Set-
mana Santa... L’impossible no hi 
cap en el teatre lil·liputenc de David 
Espinosa (Elx, 1976), actor, ballarí, 
titellaire i director de Mi gran obra 
(un proyecto ambicioso), que acull el 
Teatre Lliure de Montjuïc fins diu-
menge. Ep, no a la Sala Fabià Puig-
server, on es representa l’ambici-
osa ¡aquesta sí, sense ironies! El rei 
Lear, sinó a la petita sala de lectu-
ra, reconvertida en una minipla-
tea. A penes 20 espectadors assis-

teixen al voltant d’una taula a un es-
pectacle majúscul –protagonitzat 
per minúscules figuretes de dos cen-
tímetres–, que transcorre a un pam 
dels seus nassos (els de la fila de l dar-
rere utilitzen binoculars per no per-
dre detall). 
 Espinosa celebra haver fet reali-
tat totes les seves fantasies creatives. 
«Ens vam plantejar construir un es-
pectacle de gran format sense estal-
viar en despeses, desenvolupant to-
tes les idees per cares que semblin. 
Però és clar, canviant l’escala a 1:87». 
En homenatge a la precarietat i criti-
ca als excessos de mitjans escènics. A 
ell, la seva obra, incloent-hi la contrac-
tació del vast repertori –que ell anome-
na Companyia Hekinah Degul («no-
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33 Ninots amb ànima 8 Escena de la singular proposta de David Espinosa amb què critica l’art megalòman.

MI GRAN OBRA / HEKINAH DEGUL

Grandesa del que és mínim
David Espinosa dibuixa a ‘Mi gran obra’ un descarnat, a vegades hilarant, retrat de la societat 
amb figuretes minúscules H L’espectacle transcorre sobre una taula al costat del públic

més necessiten una capa de pintura 
si es desgasten»), li ha costat mil eu-
ros. L’ha portat dins la maleta a Itàlia, 
Sarajevo, Moscou, Mont-real... Àlex Ri-
gola, director de la Biennal de Venè-
cia, el va programar en l’última edició 
i l’èxit va córrer com la pólvora. «Va 
sorprendre molt», recorda el creador, 
que admet semblances amb Agrupa-
ción Señor Serrano. «De fet, vaig pen-
sar a posar projeccions però al veu-
re que les usaven a Katastrophe, vaig 
canviar el concepte. A més, al prove-
nir de la dansa, jo jugo més amb la re-
lació espai-temps, tot muta veloç». 
 Juga, sorprèn i emociona amb his-
tòries, també sense límits. Des d’es-
cenes eròtiques i l’exhibicionisme 
d’un pederasta, fins al magnicidi del 

ARRIBA AL TEATRE LLIURE UNA SINGULAR I APLAUDIDA PROPOSTA PRINCIPIS D’ABRIL

Sabina actuarà 
a Girona i  
Tarragona
Després d’anunciar el seu retorn 
al Palau Sant Jordi de Barcelona el 
pròxim 22 d’abril, Joaquín Sabina 
suma nous concerts a Catalunya. 
El primer serà el 2 d’abril al Pave-
lló Municipal Girona-Fontajau. 
I el segon, dos dies després, el 4 
d’abril, a la Tarraco Arena Plaça 
de Tarragona. El cantautor pros-
segueix així amb l’exitosa gira 
de 500 noches para una crisis, tour 
que va donar per liquidat el 2014 
i que ha reprès amb ganes.

MILLOR PEL·LÍCULA

‘Loreak’,  
premi Sant 
Jordi de cine
La pel·lícula Loreak (Flors), roda-
da en eusquera, va ser considera-
da ahir millor pel·lícula espanyo-
la als Premis Sant Jordi de Cine-
matografia, que concedeix cada  
any RNE. 10.000 km va obtenir el 
guardó a la millor opera prima. Ja-
vier Gutiérrez i Raúl Arévalo van 
obtenir ex aequo el d’interpreta-
ció masculina per La isla mínima. 
I Ingrid García Jonsson, el de mi-
llor actriu, per Hermosa juventud.

UN ‘CÒDEX’ ROBAT

El lladre vol  
que s’anul·li 
el procés
El lladre del Códice Calixtino, Manuel 
Fernández Castiñeiras (foto), va de-
manar ahir en l’inici del judici per 
la sostracció del manuscrit la nul-
litat del procés. La defensora de 
l’electricista de la catedral de San-
tiago de Compostel·la va conside-
rar que la instrucció està contami-
nada. El fiscal i l’Església, persona-
da com a acusació particular, van 
defensar que «s’ajusta a dret».


