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Raphael total al Liceu
CRÒNICA El cantant va oferir un apoteòsic recital recolzat per la Simfònica del Vallès 

JORDI BIANCIOTTO  
BARCELONA

H
i ha artistes, més última-
ment, que diuen sentir-se 
incòmodes amb les dis-
tàncies entre escenari i 

públic, i que invoquen la proximi-
tat plana del tu a tu, una actitud a la 
qual dilluns passat, al Liceu, Raphael 
va respondre a la seva manera, pura 
vella escola, recordant que ell és un 
ídol que desitja ser-ho, autoreferen-
cial i jeràrquic. Convertint cada es-
trofa en una pàgina de la seva vida 
per il·luminar-nos amb els seus cops 
d’autoritat i cobrint-nos graciosa-
ment amb una pluja de pols d’estre-
lles. Va ser una exhibició total, im-
perativa, la del cantant de Linares 
en el recital Sinphónico, al llarg de 
gairebé tres hores de rampell, gesta 
i drama.
 Cantar amb una orquestra, la 
Simfònica del Vallès, dirigida per 
Rubén Díez, proposta emmarcada 
en el Banc Sabadell Festival del Mil-
lenni, va posar Raphael en una po-
sició interpretativa exigent, sense 

una bateria que li marqués el tem-
po, col·locant la seva veu i les seves 
lletres en un primeríssim pla per-
què poguéssim degustar declara-
cions com la d’Ahora, la primera 
peça. «Todo lo que en el mundo yo he 
amado / es una canción, un teatro y a 
ti». Cançó, teatre i una posada en 
escena poc senzilla: potents focus 
que llançaven feixos de llum encre-
uats, a terra i al sostre, més encami-
nats a esbossar una aura èpica que 
a complir amb l’ordinària missió 
d’il·luminar.

FORA CORBATA / I un Raphael que va 
lluir poder vocal, tan sols una mica 
erosionat al tram final, sempre a joc 
amb el seu sentit integral de la inter-
pretació, apuntant a la cúpula del 
Liceu amb l’índex per emfatitzar 
que segueix sent «aquel», «el mismo 
Raphael de siempre», va afegir a la lle-
tra fonent-la amb la seva vida, este-
nent els braços, tancant el puny per 
expressar ràbia, deixant la mirada 
suspesa en l’infinit. Alliberant-se de 
la corbata i descordant-se la camisa 

en la setena cançó, Digan lo que di-
gan. Abans ja havia caigut Mi gran 
noche, versió d’Adamo amb signe ie-
ie, que tan feliç va fer temps enrere 
Alaska.
 Es va aliar amb el pianista a Vol-
veré a nacer, passant «de la niñez a los 
asuntos» (i modificant novament la 
lletra: «desde que tenía 14 años, can-

tando canciones como esta»), i després 
amb el guitarrista a l’evocar Viole-
ta Parra a Gracias a la vida. Sondes 
de profunditat com Desde aquel día 
i Maravilloso corazón, on, en un ar-
ravatament d’ardor, li va prendre 
la batuta a Rubén Díez per dirigir 
ell mateix l’orquestra. Més gestos 

de complicitat llatinoamericans (el 
tango Nostalgias, el vals peruà Que na-
die sepa mi sufrir) i dringadisses na-
dalenques: Te deseo muy felices fiestas, 
suau i perfumada com un clàssic de 
Bing Crosby, Ven a mi casa esta Navi-
dad i El tamborilero amb els regals del 
seu «humilde zurrón».

PLENITUD I DESVARI / Es va obrir pas un 
Raphael enganxat a l’escenari, que 
no el deixava anar, estirant el recital 
amb En carne viva, Escándalo, Ámame…, 
donant més i més, veient-se aplau-
dit fins i tot pel director d’orquestra. 
Públic raphaelista dempeus, disfru-
tant d’un moment en el límit de la 
plenitud i el desvari: el cantant, 
trencant una lluna de vidre a Frente 
al espejo i tancant amb Como yo te 
amo, de Manuel Alejandro, 38a can-
çó de la vetllada. Faltaven cinc mi-
nuts per a mitjanit i Raphael ho va 
deixar allà potser mogut més per la 
raó que pel cor. Ahir va repetir reci-
tal, i els que li queden, ja que segons 
va advertir: «Jo tornaré a Barcelona 
cada any». H

Va lluir poder vocal, 
tan sols una mica 
erosionat al tram final, 
sempre a joc amb el seu 
sentit de la interpretació

33 Raphael, alliberat de la corbata i amb la camisa descordada, gesticula davant el públic durant el concert que va oferir dilluns al Liceu.
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Els lectors de l’autor de Carta d’una 
desconeguda tenen motius per anar 
a la Beckett. L’estrena d’Una hora 
en la vida de Stefan Zweig, del canari 
Antonio Tabares, ofereix l’oportu-
nitat de bussejar en el pensament 
de l’escriptor austríac a partir de la 
recreació dels últims moments de 
la seva existència. Sergi Belbel diri-
geix amb sensibilitat aquest mun-
tatge d’Excéntrica Producciones 
de Sevilla.
 Raó i sentiment es conjuguen 
en aquest text de delicat intimis-
me. La posada en escena fa que 
l’espectador, envoltant l’escenari, 
se submergeixi en l’acció. El per-
fil dels personatges, que es mouen 
amb elegant naturalitat en la mi-
nimalista escenografia de Max 
Glaenzel, contribueix a subratllar 
l’esborronadora atmosfera.

PREPARANT EL SUÏCIDI / L’acció es 
desenvolupa a la casa de Petrópo-
lis (Brasil) que va ser l’últim destí 
del llarg exili de l’escriptor, el 22 
de febrer de 1942. Zweig (Roberto 
Quintana, un clon) prepara el seu 
suïcidi. Les cartes que aclareixen 
la seva decisió i les que al·ludeixen 
al seu descontentament pel nau-
fragi del seu ideal europeu sota 
l’horda nazi estan a punt. La seva 
segona esposa, Lotte (commove-
dora Celia Vioque), per amor, de-
cideix acompanyar-lo.
 La tensa calma es trenca amb un 
inoportú visitant, Fridman (fantàs-
tic Gregor Acuña), arribat d’Euro-
pa. ¿Qui és aquest estrany individu 
que ve recomanat pel compositor 
Richard Strauss? ¿És jueu o un es-
pia nazi? ¿És creïble la seva obses-
sió per una làmina de William Bla-
ke que va pertànyer a Zweig? Taba-
res ho aprofita per posar en qüestió 
la decisió del suïcidi i apel·lar a la 
responsabilitat de l’autor davant 
els seus lectors. És una de les mol-
tes qüestions que se susciten en 
aquest intens muntatge, que man-
té en suspens l’espectador. H

  

Les últimes 
hores de 
Zweig
CRÒNICA Captivador 
muntatge de Belbel 
de l’obra de Tabares 


