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ClàudiaCedóvençRamonMadaula
alTorneigdeDramatúrgiaCatalana
La comèdia de la jove banyolina guanya l’àcida peça política del veterà actor

JUSTO BARRANCO
Girona

Van ser només tres vots de dife
rència, peròahir a lanit la joveac
triu, autora i psicòloga Clàudia
Cedóesva imposarper sorpresaa
la final del V Torneig de Drama
túrgia Catalana a un dels rostres
mésconegutsdel teatre i la televi
sió catalanes, Ramon Madaula,
que a més d’interpretar escriu
obres de teatre. El públic que ata
peïa la sala La Planeta de Girona
va atorgar finalment la victòria
d’aquest torneigdel festivalTem
porada Alta a la jove autora per
DNI, una comèdia que en certs
moments sembla acostarse a la
ciènciaficció i elsmonsparal∙lels
que tant s’estilen en el cinema úl
timament, però que s’acaba por
tant cap al surrealista món de la
parella, cap a la possibilitat de
canviar a dins seu, de ser com un
vol ser i, tot i això, continuar
junts.
Una obra en què una dona que

va a renovarse el carnet d’identi
tat descobreix a la cua un home
idèntic al promès que acaba de
deixaresperantambelcotxe fora.
I que, protagonitzadaahir perPol
López i Laura Aubert –en cada
una de les tres eliminatòries del
torneig canvien els intèrprets–,
va provocar una allau de rialles
entre el públic en veure Aubert
dubtant que l’home que va asse
gut amb ella al cotxe sigui el que
ella coneixia. Un públic que, per
cert, com es va poder comprovar
ahir a la nit, ha seguit fidelment
les diverses eliminatòries del tor
neig. I que va voler celebrar el seu

comiat portant carmanyoles ple
nes per celebrar un petit sopar en
l’intermedi de la votació popular
que va acabar amb el braç de Ce
dó aixecat per la presentadora,
Cristina Clemente, al quadrilàter
del combat.
Un triomf més notable si es té

en compte que, amés de l’obra de

Madaula, Cedó tenia davant els
dos actors que la interpretaven a
la final: Ivan Benet, com a psicò
leg, i un superb Jordi Boixaderas
que semblava que havia assajat
L’electe fa mesos, però que havia
rebut el text, com tots, fa unsdies.
Més que una lectura dramatitza
da –en això consisteix el torneig,

ma: cada vegada que diu que
sol∙licitarà la confiança dels pre
sents li pica horrorosament el nas
i fa ganyotes ridícules i vergonyo
ses. Va a un psiquiatre perquè el
tracti i aquest li demana que li
parli de la infantesa, en què resul
ta que se sentia com un nen gris a
qui ningú no feia gaire cas. Un
nen–hiharessonsdeCiutadàKa-
ne– al qual la seva família atenia
poc o gens però que era feliç amb
la seva tieta Caterina, elaborant
botifarraa laxarcuteria familiar. I
que per sortir de la grisor va deci
dir que seria algú, que triomfaria.
El discurs final de Boixaderas

comapresident electe és de traca
i en acabarlo no pocs van asse
nyalar que semblaven dards con
tra l’actual candidat a laGenerali
tat: “Eldarrer sentit de la política,
el darrer i potser l’únic, hauria de
ser el de treballar per alleujar el
patimenthumà.Doncs,bé, joaixò

no sé com es fa (...) No és que em
faci por cometre errors: és que jo
sóc l’error. Avui he entès que no
més sócunproducte, fruit de l’es
gotament d’unmodel: la solució a
la desmoralització. No sóc el re
sultat dels meus encerts, sinó el
resultat dels errors dels altres.No
tinc conviccions: tinc sentit de la
conveniència. La meva ideologia
haestat sempre laquem’hadonat
més vots. Si m’he d’atribuir algun
mèrit, és el de saber competirmi
llor que els altres en el mercat de
la il∙lusió i de l’entusiasme (...) Jo
em vaig posar al davant... i vostès
em van seguir. És commovedora
la passió que els humans sentim
pel simulacre”. Per descomptat,
després de dir això, el president
electe, ho deixa.!

Eldiscurs final de
‘L’electe’ deMadaula
van semblar dards
contra la situació
política catalana actual

PERE DURAN

Cristina Clemente eleva el braç de Clàudia Cedó, vencedora del torneig contra RamonMadaula

Dogma, fe i raó

RamonLlull:tempsdecon
questes,dediàlegidesconhort

Intèrprets:SilviaBel i JordiBoi
xaderas, recitadors; solistesde
Síria,Turquia,Grècia,Armènia;
JordiSavall, viola idirecció,La
CapellaReialdeCatalunya iHes
pèrionXXI.
Llocidata:SalódelTinell (28/
XI/2015)

JORGE DE PERSIA

Lamúsica té la virtut d’actualitzar
els tempspassats,perquè,enelseu
transcurs a l’escenari, estableix en
l’esquemadecomunicacióunaco
munitat d’escolta i reflexió. I si el
temaésRamonLlull, desprésd’es
coltar aquesta proposta de Jordi
Savall per commemorar el seuVII
centenari, la percepció de l’actua
litat és innegable.
Perquèen l’exercici de comunió

harmònica que van fer aquests
músics d’orígens tan diferents en
escena, interpretant músiques de
la tradició occidental cristiana, de
la tradició àrab musulmana i de la
jueva, hi havia la paraula de Llull.

Molt ben seleccionada en un es
pectacle amb assessorament de
Manuel Forcano i Sergi Grau, i la
sensibilitat de Savall en la concep
ció general. Però, amésanés,molt
ben dita per Silvia Bel i Jordi Boi
xaderas. Una mostra de sensibili
tat que ens deixa veure que les
circumstàncies dramàtiques dels
atemptats terroristes d’aquests
dies tenen clars orígens en temps
llunyans i en maneres de fer –la
violè ncia irracional que porta al
terrorisme–queenllocdesolucio
nar,agreugen.UnbonregaldeNa
dal per a Bush, Aznar, Blair i d’al
tres, gairebé tots encara sense de
manarperdó.
Dels textos medievals seleccio

nats de Llull queden clares la seva
aposta per la raó, per la reflexió,
ben situat en el dogma cristià, en
una concepció que va fer cos en el
Renaixement en unir fe i raó. I el
discurs general enfronta aquests
dos àmbits, que no són excloents
perquè són dimensions diferents
delpensamenthumà.
Eldogma,elmite, lafe,enhomes

amb voluntat reflexiva, conviuen
amblaraó,enl’islamsiesvol ienel
móncristià.Unmissatgeque feliç

mentsemblaassumirelpapaFran
cesc.Enelmusical, laseqüènciade
l’espectacle que va narrant crono
lògicament vida i obra de Llull fa
coincidir en un molt bon exercici
de contrast i dinamisme expressiu
músiques musulmanes en la veu
exquisida de la meravellosa can
tant siriana Waed Bouhassoun,
quemodelael silenci; ambla flauta
(ney) de Moslem Rahal, també si
rià, ambcantiguesd’Alfonsel Savi,
o una istampitta del formidable
flautistes i nomenorpercussionis
ta(PierreHamoniPedroEstevan).
El transcurs de Llull des deMa

llorca segueix moments impor
tantsdelahistòria, ielseucontacte
ambàrabs i jueus en favorde la re
flexió esmatisa de formamolt en
certadaen lamúsica.
L’esglésiad’Occident s’expressa

en el conductus o en motets (en
versions exquisides d’Hespèrion i
La Capella Reial –cal subratllar
Lluís Vilamajó, i, entre d’altres,
Pascal Bertin i María Cristina
Kiehr).
No només en la formació del

programa, sinó en petites glosses,
en tancaments de frases com a so
lista, la viola de Savall va ser ele
mentd’unitat iharmonia.Escapaa
lamevacomprensió elDindirindín
final de Montecassino; potser el
seumultilingüisme,ol’ànsiarenai
xentistad’AlfonsV?!

CRÍT ICA DE MÚSICA CLÀSSICA

que enfronta en tres rondes vuit
textos de 30 a 40minuts de dura
da–, Boixaderas semblava estar
oferint tota una funció convertit
en un polític que acabava de ser
elegit com a 135è resident de la
Generalitat i que unes hores
abans de pronunciar el discurs
d’investidura té un greu proble

CRÍT ICA DE MÚSICA CLÀSSICA

Unagranartista

ÁngelesBlancas

Obresde:R.Strauss iWeill
Llocidata:RecinteModernista
SantPau(29/XI/2015)

JAUME RADIGALES

Cirereta de la tercera edició d’un
Life Victoria que demana, a ban
da de nous cicles, molt més su
port de les institucions. Perquè
converteix Barcelona en capital
del lied al llarg d’una setmana
llarga en què no tan sols es pre
senten alguns dels millors intèr
pretsdelgènere,sinóques’ofere
ixen classes magistrals, confe
rències i oportunitats a joves
intèrprets.
Enelcasqueensocupa,elcon

cert conclusiu, el torn va ser en
l’apartat dels teloners per a la so
prano Anabel Pérez Real, que va
exhibiruntimbrebonic,transpa
rent i homogeni al costat del pia
nista Hug Vilamala i al servei de
pàginesdeRichardStrauss,Berg,
Liszt iGrieg.
Elplat fort,però, era lapresèn

ciad’unaartista senzillamentex

traordinària, que fa del cant el
seu mitjà expressiu i que és una
dona que ho dóna tot, amb un
sentit innegable de la comunica
ció, que traspassa barreres per la
seva implicació en tot el que fa.
Parlem d’una sensacional Ánge
les Blancas, amb una primera
partd’altrisc,ambquatredensos,
intensosi llargsliederdeRichard
Strauss, molt ben acariciats pel
pianodeGiovanniAuletta.
I amb una segona part que es

tablia els nexos straussians amb
la ploma compromesa de Kurt
Weill, gairebé sempre al costat
del Bertolt Brecht de Mahagon
ny o Dreigroschenoper. I va ser
aquí on Blancas va exhibir el seu
vessantmésdescarat idescarnat,
méscompromèsimésartístic,en
el sentit ètic i estèticdel terme.
Unveritable regal a còpia d’un

estol de vuit cançons cantades,
interpretades, declamades o fins
i totballadesambswing,ambhu
mor, amb alegria i amb dolor es
quinçats.Tanta és la grandesade
Weill i tanta és la grandesa
d’aquestagranartistaquerespon
alnomd’ÁngelesBlancas. Senzi
llament inoblidable.!


