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El pianista rus Daniil Trifonov. 
DARÍO ACOSTA / IBERCAMERA

Un fenomen 
enlluernador  

del piano amb 
alguns límits

511 cantants en el Concurs 
Viñas més internacional

prova final que es farà al Liceu i de-
cidir els guanyadors d’uns premis 
valorats en 97.000 euros. “Es bus-
ca gent amb talent vocal i escènic i 
personalitat”, explica el director del 
concurs, Miquel Lerín.  

“El més important és la veu”, diu 
la mezzosoprano nord-americana 
Grace Bumbry, membre d’un jurat 
internacional presidit per la direc-
tora artística del Liceu, Christina 

Scheppelmann. Tanmateix, afe-
geix Bumbry, cal valorar també la 
interpretació i el coneixement 
del que es canta. “Vinc d’una es-
cola en què es treballava molt du-
rament. Hi dedicàvem moltes 
hores perquè cal estudiar a fons 
per arribar a l’excel·lència”, re-
corda Bumbry, que comparteix 
jurat amb el tenor Jaume Aragall, 
la soprano Makvala Kasraixvili i 
representants del Teatre Bolxoi 
de Moscou, el Metropolitan Ope-
ra House de Nova York, el Teatro 
Real de Madrid i la Deutsche 
Oper de Berlín, entre d’altres. 
Una de les novetats és que el Bol-
xoi acollirà proves preliminars 
del concurs anualment, i no ca-
da dos anys, com feia fins ara. De 
fet, el Viñas ha consolidat la se-
va internacionalització. En 
aquesta edició hi participen 148 
cantants de Corea del Sud, 50 de 
Rússia, 36 de la Xina, 25 d’Alema-
nya i 24 dels Estats Units, a més 
de 48 de l’estat espanyol, dels 
quals 11 són catalans. 

Les veus del futur 
Un dels propòsits de concursos 
com el Viñas és identificar les 
veus que podran fer carrera en el 
futur. Qui sap si en el concert que 
protagonitzaran diumenge els 
guanyadors hi haurà algú com la 
ucraïnesa Olga Kultxinska, pri-
mer premi del Viñas al 2015 i que 
un any després pujava a l’escena-
ri del Liceu per interpretar el rol 
de Musetta a La Bohème. Per 
aconseguir-ho és tan important 
la predisposició dels teatres a do-
nar oportunitats a veus joves 
com l’interès dels cantants a for-
mar-se en papers petits. “Si no 
canten bé un paper petit, per què 
hauria de donar-los un paper 
gran?”, diu Scheppelmann.e

La ucraïnesa Irina Lévian va participar en l’edició del 2016 del concurs Viñas. ACN

Els guanyadors sortiran de la prova final  
que es farà divendres al Gran Teatre del Liceu 

MÚSICA

511 cantants de 62 països han passat 
per les proves eliminatòries del 54è 
Concurs Internacional de Cant Te-
nor Viñas, destinat a veus femeni-
nes de 18 a 32 anys i masculines de 
18 a 35. La feina del jurat és triar els 
que participaran divendres en la 
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Corea de Sud 
torna a ser el 
país amb més 
participants 
en el Concurs 
Viñas: 148

Daniil Trifonov L’AUDITORI 116 DE GENER 

Daniil Trifonov posseeix 
tots els atots d’un veri-
table fenomen del pia-
no, fet que no és contra-
dictori amb els dubtes 

que es puguin mostrar per algunes 
de les seves opcions interpretatives. 
Va ser el cas de la primera part del 
recital de debut a L’Auditori, amb 
un Schumann que sovint deixava 
perplex, començant per unes Kin-
derszenen irreconeixibles: la mani-
pulació d’accents, de dinàmiques, 
de tempos, semblava més fruit de 
l’arbitrarietat que de la lògica inter-
na de la partitura, i transformava 
unes reminiscències infantils d’en-
tendridora simplicitat en un exerci-
ci, fascinant alhora que frustrant, 
d’alambinament sonor. Sobretot en 
els passatges més íntims (la cèlebre 
Träumerei), el pianista rus va tendir 
a un esllanguiment tal del discurs 
que arribava al punt del col·lapse: el 
poeta que tancava el cicle, més que 
parlar, expirava. El món líric de Kre-
isleriana va resistir millor aquesta 
òptica extrema, potser perquè, en-
tremig, Trifonov s’havia llançat so-
bre la Toccata amb un gens dissimu-
lat plaer per la implacable mecàni-
ca de la peça. 

Generós en la confecció dels pro-
grames (coronat aquest cop per la 
benvinguda inclusió, per la seva ra-
resa a casa nostra, de Medtner en les 
propines), el jove pianista va brillar 
sense reserves en una segona part 
russa que arrencava amb cinc dels 
Preludis i fugues op. 87 de Xostakó-
vitx (el programa de mà es va oblidar 
del número 4 que obria la tria). El 
control meticulós del so (un número 
7 de delicada transparència) es va ali-
ar de forma admirable amb una con-
centració expressiva sols a l’abast 
dels més grans. Ja només quedava 
esperar l’explosió dels focs artificials 
més enlluernadors en forma dels 
Tres moviments de Petruixka de Stra-
vinsky, en què un Trifonov posseït va 
convertir el piano en una impressi-
onant orquestra multicolor.e
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Oui, un festival de teatre en francès a Barcelona

públic. “Les obres són les estrelles”, 
afirmen els impulsors. Probable-
ment el nom més conegut per als te-
atrers catalans és el de Frédéric 
Sonntag, ja que la Sala Beckett va 
estrenar el seu George Kaplan el 
2014. A Barcelona presentarà un 
díptic, Lichen-Man, sobre un su-
perheroi amb un superego, i The 
Shaggs, una comèdia sobre el pitjor 
grup de la història del rock. L’altra 
figura coneguda serà la de Bernard-

Marie Koltès i La nuit juste avant 
les forêts. Els espectacles han es-
tat caçats entre París i Avinyó. 
Fins i tot n’hi ha que encara no 
han començat gira per França, 
com Le dernier cèdre du Liban, un 
text d’una autora d’origen iranià 
on explica la guerra del Líban a 
través d’una adolescent. Diverses 
obres aspiren a atreure els joves 
al teatre, com Le porteur d’histoi-
re, un drama èpic que va valer dos 
Molière a Alexis Michalik; 
l’adaptació del diari d’Anna 
Frank, o bé la comèdia burlesca 
de dos combatents de la Prime-
ra Guerra Mundial Le petit Poilu 
illustré. Curiosament, la majoria 
d’espectacles són escrits o prota-
gonitzats per dones, com el dra-
ma de PompierS, la confessional 
A mon âge je me cach encore pour 
fumer o l’“strip-text” del cabaret 
Déshabillez-mots.  

L’objectiu de futur és que el 
festival també tingui una rèplica 
en català a París, perquè cone-
guin un ric panorama que va més 
enllà de Sergi Belbel.e

L’obra Le 
dernier cèdre 
du Liban.  
SIMON GOSSELIN 

 

 

 

 

TEATRE

Si la comunitat francòfona de Bar-
celona és força gran –és la quarta 
població estrangera més nombrosa 
de la ciutat, per darrere de la italia-
na, la pakistanesa i la xinesa– enca-
ra ho és més la comunitat francòfi-
la. Per satisfer la seva curiositat cul-
tural i lingüística, els productors 
francesos de Mise en Lumière han 
impulsat el primer Festival de 
T(h)eatre en Français. Serà de l’1 al 
12 de febrer en quatre seus –l’Ins-
titut del Teatre, l’Institut Francès, 
la Sala Beckett i l’Almeria– i consta-
rà d’onze espectacles produïts al pa-
ís veí que volen representar “escrip-
tures molt diferents”, diuen els or-
ganitzadors, Mathilde Mottier i 
François Vila. També hi haurà lec-
tures dramatitzades i convidats es-
pecials en la majoria de funcions, la 
majoria sobretitulades en català. 

Tot i això, l’atractiu del festival 
no són els noms propis del teatre 
francès que podrien sonar al gran 
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