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Noa convida Serrat, Sabina  
i Poveda al concert del Liceu

Pel que fa al conflicte entre Isra-
el i Palestina, Noa, compromesa 
amb organitzacions pacifistes, es 
mostra molt crítica amb el govern 
de Netanyahu, perquè “la seva lògi-
ca no té cap sentit”. “La situació és 
catastròfica. L’única solució és tenir 
dos estats. Tothom necessita un ter-
ritori per a la seva cultura, i això els 
catalans ho sabeu molt bé. Israel ha 
d’ajudar Palestina a construir el seu 
propi estat i Palestina ens ha d’aju-
dar a sentir-nos segurs. Ningú ha de 
disparar ningú”, diu Noa.e

La israeliana Noa actuarà al Liceu 
el 9 de desembre. MANOLO GARCÍA

MÚSICA

La cantant israeliana Noa celebrarà 
25 anys de carrera el 9 de desembre 
amb un concert al Liceu que forma 
part de la programació del Festival 
de Jazz de Barcelona. Noa, que reco-
neix que “el públic català ha sigut 
especialment acollidor”, convidarà 
a l’escenari Joan Manuel Serrat, Jo-
aquín Sabina, Miguel Poveda, Jorge 
Drexler i el cantant israelià Lionel 
Partein, a més d’Anne Igartiburu 
com a mestra de cerimònies. 

“Part del meu èxit aquí li dec a 
Serrat, perquè quan jo era molt jove 
vam coincidir en un programa de te-
levisió. Ens vam fer amics i uns anys 
després vaig cantar amb ell Es ca-
prichoso el azar”, recorda Noa. El lli-
gam amb Sabina ve d’un concert que 
el cantant d’Úbeda i Serrat van fer a 
Tel Aviv. “És un regal que vaig rebre 
de Serrat. A Sabina li vaig escriure 
una cançó del meu últim disc, Love 
medicine, i ell em va convidar a can-
tar en uns concerts a Sud-amèrica”, 
diu Noa, que insisteix en la impor-
tància de Serrat, perquè va ser ell qui 
li va presentar Miguel Poveda, el can-
taor amb qui al Liceu cantarà Uno 
queriendo ser dos i una versió d’El 
cant dels ocells en què barrejaran 
“flamenc i música oriental”.  
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El llarg viatge de Mario Gas  
i Vicky Peña acaba al Romea

fessa que Gas li provoca “molta res-
ponsabilitat”. De fet, aquest mun-
tatge va suposar el retorn a les tau-
les de l’exdirector del Teatro Espa-
ñol en el paper d’un actor al final de 
la seva carrera a qui observem l’es-
tiu del 1912 al costat de la seva dona, 
que acaba de tornar d’un tracta-
ment per desenganxar-se de la mor-
fina, els dos fills (Juan Díaz i Alber-
to Iglesias) i la criada (María Mi-
guel). El que passa en aquella casa 
“és un conflicte humà universal i 
una metàfora del que pot passar en 
qualsevol família”, insisteix Alonso. 
Les tensions van minant el micro-
cosmos de la casa dels Tyrone i dei-
xa metralla en uns éssers que s’es-
timen però que no saben viure sols 
ni tampoc poden abandonar-se. En-
mig del drama hi ha l’alter ego 
d’O’Neill, una persona obsessiona-
da per la tragèdia grega, les teories 
freudianes i víctima de traumes per-
sonals. El largo viaje del día hacia la 
noche ofereix una mirada “afectuo-
sa” al patriarca de la família: “Amb 
el pas del temps, intenta entendre el 
que li va tocar viure i no va ser capaç 
d’assumir”, diu el director.  

L’obra d’O’Neill –estrenada al 
Dramaten d’Estocolm el 1956 i amb 
una versió cinematogràfica clàssica 
de Sidney Lumet amb Katharine 

Hepburn i Ralph Richardson– es 
considera la pedra filosofal de la 
tradició nord-americana del dra-
ma familiar, aquí en confluència 
amb la tradició irlandesa. “Va ser 
el primer dramaturg que va po-
sar la família en un entorn dens 
i va focalitzar un tema que des-
prés autors com Tennessee Wi-
lliams i d’altres van continuar”, 
diu Peña. I citen Edward Albee i 
Qui té por de Virginia Woolf, 
Agost i Tracy Letts... “Desenes 
d’autors no escriurien com ho 
han fet, sense ell. Està molt vi-
gent”, defensa Mario Gas.e

Vicky Peña i Mario Gas representant El largo 
viaje del día hacia la noche. EFE

TEATRE

L’últim dramaturg que ha adaptat el 
cim literari d’Eugene O’Neill, El lar-
go viaje del día hacia la noche, recor-
re a Lev Tolstoi i la seva famosa afir-
mació de “totes les famílies felices 
s’assemblen, però cada família infe-
liç ho és a la seva manera” per des-
criure la seva versió i redobla la se-
va aposta: “O’Neill, que tant hi ente-
nia de famílies i d’infelicitat, podria 
afegir-hi que tota família infeliç és 
un mirall en què es reflecteixen 
moltes altres”, escriu Borja Ortiz de 
Gondra. Aquesta és la clau per obrir 
les portes del muntatge que es pot 
veure al Teatre Romea fins al 8 de 
novembre. És pràcticament l’últi-
ma parada del llarg viatge que van 
emprendre els seus protagonistes, 
Mario Gas i Vicky Peña, des que van 
estrenar el muntatge el setembre de 
l’any passat a Madrid sota les ordres 
de Juan José Alonso.  

Feia quinze anys, els sembla re-
cordar, que els dos actors no com-
partien papers tan importants a es-
cena –l’obra dura dues hores i mit-
ja–. La connexió va ser fàcil, natural. 
Ell diu que Peña és “una de les ac-
trius fora de sèrie del país” i ella con-
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El temps,  
Guy Nader i 

Maria Campos

DANSA

El pèndol, símbol del pas del temps, 
ha inspirat l’espectacle que han cre-
at conjuntament els coreògrafs Guy 
Nader i Maria Campos. A Time takes 
the time time takes –que d’avui a diu-
menge es pot veure al Mercat de les 
Flors– els dos creadors, amb tres 
ballarins més, es transformen en un 
sistema precís en moviment. Pri-
mer l’espectacle és “molt fred i me-
cànic”, diu Nader, que ha exercit 
també de director, però al final es 
crea “una relació molt íntima” entre 
els ballarins que posa de manifest 
“la importància de la força del 
grup”, un fet extrapolable a “nivell 
social”, afirma.  

La música en directe de Miguel 
Marin subratlla la sensació del 
temps com un contínuum, un “pre-
sent etern”, diu Campos, que s’ex-
pressa a través de la repetició i l’acu-
mulació d’oscil·lacions pendulars. 
“Per a nosaltres la dansa és això: viu-
re el moment”, diu. L’espectacle del 
libanès i la catalana va començar a 
gestar-se el 2014 i ja tenen previst 
treballar amb noves peces a Eslovè-
nia, Hongria i Alemanya el 2016.e
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Retorn  
Feia quinze 
anys que els 
dos actors no 
compartien 
escenari


