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L’actriu i la lluitadora

NeusCatalà.Unceldeplom

Autora:CarmeMartí
Dramatúrgia:JosepM.Miró
Direcció:RafelDuran
Llocidata:Grec.SalaMuntaner
(8/VII/2015)

JOAN-ANTON BENACH

Fins fa poc més d’un any i mig,
Neus Català, una supervivent de
l’Holocaust, era un personatge
ambunapresènciafreqüentenels
mitjans de comunicació, que ens
sorprenia amb la sevamirada en
cesaderecordspunyentsiunapa
raulaonressonava l’ecod’unaan
tiga i incorregible rebel∙lia. Dona
present enel llibredeMontserrat
Roig Catalans als camps nazis, la
seva biografia ha estat novel∙lada
perCarmeMartí:NeusCatalà.Un
cel de plom. I de la novel∙la sen’ha
rescatat aquella paraula que dic,
laqual,mitjançantunadramatúr
giadeJosepMariaMiró, és laque
ha fet sevaMercèArànega,dirigi
daperRafelDuran.
DenitsdelGrecn’hihademol

tesmenes,peròlaquepresideixla
memòria de Neus Català i la veu
d’unade lesmillors actriusdeCa
talunya, es clou amb l’emoció i el

confort interiorqueensaportaun
testimonibenproperdedignitat i
honestedat, i que honora amb es
pecial rellevància nombroses ge
neracions de lluitadors, dones i
homes, d’aquest país nostre. Per
sort, la nòmina de grans actrius
catalanesnoésgensescassa i, ben
segur, moltes d’elles podrien in
terpretar amb absoluta solvència
el personatge central d’Un cel de
plom. Ara bé, amb la mateixa se
guretat cal reconèixer l’encert de
quivatriarMercèArànegaperfer
de Neus Català. I no perquè s’ha
gin intentat complicades compa

racions de fonemes, que noho sé,
obuscat similitudsentreel tover
bald’un i altrepersonatge, elde la
ficció i el de qui el 6 d’octubre vi
nent ha de celebrar els seus 100
anys de vida. L’encert al qual em
refereixo l’entenc com una apro
ximació caracterològica, com un
emmirallament temperamental.
La fermesa expressiva que és una

característicade la fortapersona
litat d’Arànega trobo que es cor
respon cordialment amb la deci
sió amb què s’expressava Neus
Català, quan l’entrevistaven.
Semblava,veientl’espectacle,que
sensecaureencapexercici d’imi
tació, esproduïaun intercanvi se
cret de voluntats entre lesmodu
lacions de l’actriu i el “com” hau
riaexpressatunrecordounjudici
el venerablepersonatgeevocat.
MercèArànega té una actuació

formidable,molt ben dirigida per
Rafel Duran, amb les pauses ben
col∙locades i breus que reclama el
monòleg;sónunsespaisperinter
calar imatgesdels temps i llocs si
nistres que va conèixer la biogra
fiada i rètols informatius per sub
ratllar noms de significativa
rellevància. L’espectacle inclou,
per exemple, una fotografia de
NeusCatalà datada el 1945, vesti
da amb l’uniforme de deportada
que imposaven els nazis als
camps de Ravensbrück i Holleis
chen i que l’expresonera va voler
ferse per conservar el record del
seu captiveri. En escena, el capti
veri el suggereix un altre Duran
l’escenògraf Pep Duran en una
instal∙lació al∙legòrica d’un camp
a cel obert però de circulació trà
gicament reduïda. Amb tots el
seus components, vet aquí una
propostadel tot recomanable.!

Debut revelació

LaTraviata

Intèrprets:ElenaMosuc/ Anita
Hartig, FrancescoDemuro/
Ismael Jordi, Gabriele Viviani/
LeoNucci
Lloc i data:Evelino Pidò (or
questa), DavidMcVicar (esce
na)
Lloc i data:GranTeatre del
Liceu (8 i 9/VII/2015)

JAUME RADIGALES

Feliç Traviata aquesta que pre
senta el Liceu a final de tempo
rada, i que reposa l’espectacle
vist a la tardor, ara amb dos re
partiments. La lúcida posada en
escenadeDavidMcVicar refor
ça, amb la seva ambientació el
1880 (cinquanta anys després
del temps en què transcorre la
tramaoriginal) el decadentisme
tràgic centrat en la dama de les
camèlies, amb l’omnipresència
de la seva tomba a l’escenari.
Lapartituraverdianaestàmolt
ben defensada per la batuta ex
perimentada d’Evelino Pidò,
que matisa i detalla sonoritats
que apareixen en racons ocults,
extraient un bon so de l’orques
tra titular, ben complementada
amb un cormés que correcte.
I ara, amb dos repartiments, el

segon dels quals es podrà veure
el 18de juliol queve.Unreparti
ment de luxe, encapçalat per
AnitaHartig,Violetta deveu in
cisiva, timbre i color preciosos,
amb un lleu vibrato que no mo
lesta, expressiva i excel∙lent ac
triu. Sens dubte, un dels debuts
revelació de la temporada. Is
mael Jordi és un Alfredo de li

risme generós, cant elegant i
molt expressiu, tot i que tendeix
a canvis de color en les mitges
veus, de les quals no hauria
d’abusar. I un plus afegit amb la
veterania d’un Leo Nucci que a
hores d’ara ja no ha de demos
trar res. En tot cas, segueix re
cordantnos que és el supervi-
vent dels grans barítons verdi
ans de les últimes generacions,
amb un Germont que continua
creant càtedra.

El primer repartiment l’en
capçala la soprano Elena Mo
suc, segura i convincent a nivell
musical, i que se les sap totes
per treure el màxim rendiment

d’una pàgina lluïda. Tanmateix,
la sevaésunaVioletta freda,que
no emociona. Al seu costat, Al
fredo de Francesco Demuro, de
timbre poc grat i que va passar
algunmalmomenta lacabaletta
del segon acte. Solvent i autori
tari, tot i que poc matisat, el
Germont deGabriele Viviani.

I, en ambdós repartiments,
bons secundaris de casa com
ara Toni Marsol (Douphol),
Gemma Coma Alabert (Flora) i
Miren Urbieta Vega (Annina).
Bon final de temporada lírica al
Liceu, en definitiva. Un consell:
no us la perdeu a la fresca el 18
de juliol.!

TONI BOFILL.

Unmoment de la representació de La Traviata al Liceu
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CRÍTIQUES

MercèArànega
faseva laveu
i lapersonalitat
deNeusCatalàenuna
actuació formidable

• 30% de dte. en la carta (begudes no incloses)
Les millors hamburgueses de forquilla i ganivet de Barcelona.

• 2x1 en l’entrada
El parc aquàtic de la Costa Brava.

• 30% de dte. en l’entrada per a l’espectacle AMALUNA de
Cirque du Soleil a PortAventura

RESTAURANT FILBURG

WATERWORLD

AMALUNA

• 30% de dte. en les entrades de Classic 80’s Hits,
al Palau de la Música Catalana

27 de juliol a les 20:30 h
19, 25 i 31 d’agost a les 20:30 h

www.palaumusica.cat

CLASSIC 80’s HITS

www.filburg.com

www.waterworld.es
Tel. 972 36 86 13

2x1

30Dte.

30Dte.

30Dte.

www.portaventura.es
Tel. 902 20 22 20
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