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L’actriu triomfa al Lliure de Gràcia donant vida a tres dones que viuen en carn viva el conflicte israeliano-palestí

Sardà i la SantíssimaTrinitat deGaza

No és un misteri tan intricat com
el de la Santíssima Trinitat. Però
si en el dogma catòlic el Pare, el
Fill i l’Esperit Sant són tots dife
rents però un solDéu, ahir a la nit
Rosa Maria Sardà va obrir amb
una gran ovació la temporada del
Teatre Lliure de Gràcia mostrant
que a la naturalesa humana –i en
una sola actriu– també hi mani
festacionsmoltdiferents.Gairebé
oposades. Per descomptat, tres
també. I ambmolt a veure amb la
religió. Amb la voluntat de Déu.
Amblaguerradelsdéus.LaSardà,
tota sola, dóna vida en escena, da
vant d’un faristol, de vegades lle
gint, de vegades totalment lliura
da a la història, a tres dones, a tres
vides i tres maneres de veure el
món que comparteixen espai, pe
rò que no tenen res a veure. Res
estrany considerant que aquest
lloc és la franja deGaza. I queuna
d’elles és una jove estudiant pa
lestina a qui des del principi ve
iem camí del martiri, una altra
una professora d’història hebrai
ca i la tercera una soldat dels Es
tats Units que fa d’estrany i estra
nyat àrbitre, unàrbitrequees tro
ba amb el que anomena
contratemps, situacionsenquèno
sapbenbéquitéraó, i llavors... lla
vors es fa el que convé: comdiu, a
Bòsniavanseralcostatdelsmuja
hidins,peròaquí tocaestarcontra
elsmusulmans.
Tres històries que, ineludible

ment, acaben creuantse, que te
nen un destí comú, i que confor
men l’hora i deuminuts deCrece-
nunsoldéu, una obra de l’italià
Stefano Massini, un dels grans
nous noms de la dramatúrgia ita
liana. Un autor que ha aconseguit
un gran èxit amb el seu Lehman
trilogy –que segueix a la família
jueva Lehmandes que surt d’Ale
manya fins que arriba als EUA i,

finalment, fins que esclata la crisi
global amb el banc al qual van do
nar nom– i al qual Lluís Pasqual
dedica tota una operació Massini
per iniciar la temporada: per Pas
qual, “des deBernardMarieKol
tès (l’autor de Roberto Zucco) no
havia sorgit ningú amb aquesta
força a la dramatúrgia europea”,
així que Crecenunsoldéu s’alterna
al Lliure de Gràcia amb un altre
dels textos de Massini, Dona no
reeducable, que s’estrena avui, so
bre l’assassinada periodista russa
Anna Politkóvskaia, interpretada
en aquest cas per Míriam Iscla.
Dues grans actrius per a dos tex
tosdeMassinidirigides,enelsdos
casos, pelmateixPasqual.

Sens dubte, el primer assalt es
va saldar ahir amb èxit. Hi havia
expectació –a la petita sala hi ha
viadesdeCarmeElias finsaXavi
er Albertí, Carme Portaceli, Her
mann Bonnín, el conseller Mas
carell o el nou responsable de
Cultura de laDiputació deBarce
lona, Juanjo Puigcorbé– i la pro

posta no va defraudar. Una pro
posta nua, una lectura dramatit
zada a la qual Sardà va infondre
tresvides sensenecessitatdecan
viarsederobanimaquillatge: tan
solsuncanvidecolorenla il∙lumi
nació, fúcsia per a la palestina, ta
ronja per a la professora jueva,
blancemblavitperalasoldatàrbi
tre. Sardà va escalfantse amesu
raqueho fael text, queho famolt:
a la primera explosió, que arriba
aviat, tothom és dins d’aquesta
història d’humiliacions quotidia
nes, d’explosions, de franctira
dors, terroristes suïcides, molt
d’odi i, sobretot,moltapor.Humi
liacions, odi i por que porten els
personatgesacanviar lavidaquo

tidiana, a canviar els pensaments,
a voler murs, a voler morir ma
tant. Una por i unes vexacions di
àries que el text deMassini trans
met com pocs, mostrant una po
tència creixent per explicar la
difícil vida quotidiana en un ter
reny en què s’enfronten els déus
davant la mirada escèptica de la
soldat i fins i totde lamateixapro
fessora, que recorda que cada ve
gada que puja a un avió i veu les
cases i lagentdesdedalt comain
sectes,comunDéu,tot l’horrorde
baixlisemblaridícul,absurd.Fins
queaterraidescobreixdenouque
el que al cel és simple a la terra és
encara més complex d’entendre
que la SantíssimaTrinitat.!
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RosaMaria Sardà en una escena deCrecenunsoldéu al Teatre Lliure de Gràcia

‘Crecenunsoldéu’
retrata els sentiments
d’una dona palestina,
una jueva i una soldat
dels EUA aGaza
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Gustamericà

TheWaterboys

Intèrprets:Mike Scott, veu,
guitarra i piano elèctric; Steve
Wickham, violí; Zach Ernst,
guitarra; “Brother” Paul Brown,
teclats; David Hood, baix;
Ralph Salmins, bateria
Lloc i data:Barts (21/IX)

KARLES TORRA

Comandats per Mike Scott, els
britànics Waterboys s’han estat
movent amb encert durant dè
cades entre el rock i el folk cèl
tic. En el seu últim disc,Modern
blues, l’onzè de la seva brillant
trajectòria, Scott i els seus nois
s’han traslladat a Nashville per
gravar el seu primer àlbum
“americà”, afegint a la seva mú
sica elementsde “southern soul”
i de pur blues.

En una sala Barts que va regis
trar una bona entrada, els Wa
terboys van presentar el seu nou
material amb una remodelada
formació que inclou tres músics
dels Estats Units, entre ells, el
teclistaBrotherPaulBrown, tota
una figura de l’escena deMemp
his, així com David Hood, lle
gendari baixista dels històrics
estudis Muscle Shoals d’Alaba
ma. Completant l’alineació amb
el jove guitarrista texà de soul
rock Zach Ernst, i amb els ja
clàssics SteveWickham al violí i
Ralph Salmins a la bateria, el
sextet comandatperScott vapo
sar el seu al∙lucinant nivell ins
trumental al servei d’un magní
fic temari.
La cosa va quedar clara des

delmateix inici del concert, amb
dos potents temes densos i in
tensos com Destinies entwined i
Still a freak. En un pletòric estat

de forma com a cantant, Mike
Scott va deixar la guitarra per
asseure’s al piano i abordar amb
mestria un parell de clàssics de
la seva primigènia obra dels
anys vuitanta (A girl called
Johnny i We will not be lovers).
Després va tornar al noumateri
al, que va ser presentat en gaire
bé la seva totalitat, una cosa in
sòlita en un grup amb més de
tres dècades de trajectòria, i que
revela una grandesa creativa a
l’abast de molt pocs.
Ambbalades hipnòtiques com

Nearest thing to hip i temes més
moguts com Rosalind o I can see
Elvis–tots excel∙lents–vamarri
bar al final del concert, coronat
per un impressionant Long
strange golden road de més de
deu minuts.
Entre l’entusiasme d’una au

diència embogida, els Water
boys van tancar la seva gran nit
amb el clàssic i ineludible Fi-
sherman’s blues, abans de fer
nos saltar les llàgrimes amb una
meravellosa versió del Purple
rain de Prince.!

CRIT ICA DE ROCK

ElPalaualPi

TheTallis Scholars

Intèrprets:Tallis Scholars
Lloc i data:Basílica del Pi
(20/IX/2015)

JAUME RADIGALES

Bona idea la de Palau 100 de tras
lladar alguns concerts enespais sa
cres, per gaudir d’audicions que
impliquen recolliment i dosi d’es
piritualitat en el context d’un món
excessivament canviant, trepidant
i egocèntric. Lamúsica no famira
cles, però sí que pot ajudar a fer
nos més bones persones, sobretot
si els seus agents són els membres
de Tallis Scholars. Ambmés de 40
anysde trajectòria, i dirigitdesdels
inicis per Peter Philips, el conjunt
vocal anglès ha presentat a la basí
lica del Pi dos plats forts de la poli
fonia del segleXVI com lamerave

llosaMissadelpapaMarcelodePa
lestrina i el molt més prodigat
Officium defunctorum de Tomás
Luis deVictoria.Veusdegranqua
litat,pulcres id’afinacióplusquam
perfeta les que integren l’agrupa
ciócoral, iprecisa ladireccióal ser
vei de la contenció dramàtica de
dues obres que s’integraven de ple
entre les voltes gòtiques. Les secci
ons homofòniques revelaven la
perfecció tècnica de la interpreta
ció, mentre que les juxtaposicions
polifòniquesajudavenacrear irisa
cions de provada eficàcia. Malgrat
tot, i tractantse de veus no especi
alment grans en el context d’un es
pai tanparticular comel de l’esglé
sia barcelonina, no sé si a partir de
la fila deu es podia seguir ambpre
cisióeldetallisme interpretatiu. Si
gui com sigui, benvinguda sigui la
proposta idemanemqueelconjunt
britànic rebi noves invitacions per
estar de nou entre nosaltres.
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