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Gran collita del Viñas
CRÒNICA Freddie de Tommaso i Leonor Bonilla brillen a la gala final

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
BARCELONA

E
l tenor britànic Freddie de 
Tommaso, de 24 anys i po-
derosa i ben projectada 
veu, va ser el merescut tri-

omfador d’una de les millors edici-
ons del Concurs Internacional de 
Cant Tenor Viñas. Però qui va con-
quistar el Liceu en el concert de fina-
listes d’aquesta 55a cita va ser la llu-
minosa soprano sevillana Leonor Bo-
nilla, de 30 anys. La bellesa del seu 
timbre i la seva agilitat per a les colo-
ratures li van permetre guanyar el se-
gon premi i sis més, entre ells el del 
públic, mentre que el seu oponent es 
va adjudicar quatre guardons més.
 El jurat, presidit per la directora 
artística del Gran Teatre, Christina 
Scheppelmann, i integrat per repre-
sentants dels coliseus més impor-
tants i figures com Joan Pons i Neil 
Shicoff, va distingir cantants que ja 
han conquistat altres premis i han 
iniciat prometedores carreres. És el 
cas dels dos primers del rànquing, 
però també el de la quarta classifi-
cada, la francesa Anaïs Constans, 
que va obtenir quatre distincions 
més, entre elles la de Peralada, de 
manera que participarà en el festi-
val aquest any.
 El tenor coreà Sehoon Moon (ter-
cer) i el contratenor del mateix país 
Junkwon Jang (cinquè) van demos-
trar estar tallats pel mateix patró de 
la seva experiència com a professionals 
dels concursos. Bones veus, alt nivell 
tècnic, però amb un cant més imita-

tiu que expressiu. Es va notar especi-
alment en el duet de Moon amb Boni-
lla, on ella va transmetre tota la força 
i sentit del seu personatge a l’ària È il 
sol dell’anima de Rigoletto, mentre que 
ell es va limitar a assegurar la pulcri-
tud de les seves notes.
 El baríton nord-americà Andrew 
Manea (sisè) i el baix baríton italià To-

masso Barea (premi es-
pecial Mercedes Viñas) 
van exhibir un nota-
ble registre. Va agra-
dar, per l’elegància i 
bon timbre, la soprano 
catalana Serena Sáenz 
(quatre guardons) amb 
una ària de concert de 
Wolfgang Amadeus Mo-
zart. A Inés Ballesteros 
(premi Ferret Salat), de 
veu petita però bella, li 
va faltar projecció per 
superar una orquestra 
massa forta a Canción del 
ruiseñor de Doña Francis-
quita.

EL MÉS DESTACAT / Van 
destacar les recreacions 

de De Tommaso del lament de Frede-
ric a L’arlesiana i de Salut, tombeau!, de 
Romeu i Julieta de Charles Gounod, de 
gran intensitat dramàtica. També va 
ser aclamada Bonilla amb la belcan-
tista O luce di quest’anima de Linda di 
Chamounix, i amb la salada Me llaman 
la primorosa d’El barber de Sevilla, amb 
inspirats moviments fruit del seu 
passat com a ballarina. Constans es 
va lluir en àries de Mozart i Gounod, 
i Moon es va fer aplaudir amb A te o ca-
ra d’I puritani i Che gelida manina de La 
bohème. L’orquestra del Liceu, dirigi-
da per Sergio Alapont, va anar de 
menys a més fins a casar amb les veus 
d’aquesta bona collita de l’edició més 
internacional del Viñas, amb 515 
concursants de 60 països. H

33 La soprano sevillana Leonor Bonilla.
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El tenor britànic és  
un merescut triomfador, 
però la soprano sevillana 
es va endur l’afecte   
del públic del Liceu

CARLOS MONTAÑÉS

ballar en obres de teatre infantils, 
a compondre sol i amb Luis Men-
do… Més enllà del desencant po-
lític, em feia una pregunta: «¿El 
meu triomf és per mi o per un con-
text que ens ha consagrat els can-
tautors?». «¿Jo valc per a això?». Ne-
cessitava preparar-me, i vaig estu-
diar, i vaig llegir més. 

–¿Va sentir llavors que els partits 
s’havien oblidat dels cantautors? 
–Sí, el cantautor podria haver si-
gut reivindicat, dignificat, des de 
l’esquerra. Però això també ho 
van viure altres sense ser cantants. 
Gent vàlida, que no estava en això 
per una butaca, va ser apartada.

–Però la seva funció era ser crític 
amb tot, també amb els seus.
–Hi ha gent que es molesta perquè 
quant et poses a parlar amb ells és 
com posar-los un mirall al davant. 
Però no hem de donar la culpa a 
ningú. Som el que volem o podem 
ser. I, en part, Serrat té raó quan 
diu que el cantautor el que ha de 
fer és art i bones cançons.

–Després d’haver trobat el seu jo 
artístic, ¿ha acabat recuperant 
aquell nosaltres inicial, però d’una 
altra manera? 
–I tant, des del jo. L’any passat vaig 
començar a fer unes xerrades gra-
tuïtes en instituts de Vallecas: el 
80%, fills d’immigrants. Vaig no-
tar que s’hi enganxaven perquè 
els estaves explicant la història 
dels seus pares. Això no ha canvi-
at. Els dones pistes: per on vas ser 
capaç d’escapar-te del teu destí, 
que era ser pobre, mà d’obra bara-
ta, un bèstia sense estudis que ani-
ria a futbol i es casaria als 20 anys. 
Aquest era el destí de la meva ge-
neració, i el vam canviar. I expli-
car-los això és el favor que els faig a 
aquests xavals a les xerrades. H

els nostres dogmatismes. Va ser dur. 
Jo estava triomfant amb el meu ter-
cer disc, però sentia que quan actua-
va la meva mirada no era la mateixa.

–Es va retirar. 
–El gener de 1979. Encara que em vaig 
dedicar a anar a classes de cant, i a tre-

EFE / JUANJO MARTÍN

 Carla Simón mossega el premi a millor guió per ‘Estiu 1993’, ahir, a Madrid.

  

  

Acrobàtica poesia de l’exili
CRÒNICA L’òpera circense ‘Daral Shaga’ sedueix el públic del Lliure

IMMA FERNÁNDEZ 
BARCELONA

Creuament de fronteres i d’arts. 
Emoció, bellesa i risc. Daral Shaga, 
acollida amb grans aplaudiments 
aquest cap de setmana al Lliure, és 
una òpera que troba en el circ, art de 
l’obstinació i l’esforç extrem, el mi-
llor aliat per expressar el coratge, el 
patiment i els perills que pateixen 
els emigrants en el seu viatge cap al 
Dorado. Veiem la fugida d’un pare i 
la seva filla cap a la quimèrica lliber-
tat, el retorn d’un immigrant desen-
cantat i un mur que separa els dos 
mons i «no deixa passar a ningú sen-
se sagnar-lo». Una enorme tanca que 
traient el cap amenaçant des de la 
foscor de la proposta es converteix 
en un personatge més.
 El belga Philippe de Coen va voler 
acabar la seva etapa circense al cap-
davant de la companyia Feria Musi-
ca saltant amb els seus acròbates al 
territori de l’òpera, i en companyia 
del director teatral Fabrice Murgia 

brinda aquesta celebrada producció 
amb moments exquisits i commove-
dors. En escena, cinc acròbates, tres 
fantàstics cantants que defensen 
l’àmplia paleta de sentiments i tres 
músics (piano, violoncel, clarinet), 
que viatgen ells també del jazz a la 
música contemporània, el barroc o 
els sons àrabs. Hi ha a més teatre-ci-
ne, amb projeccions sobre un tul, 
potser a vegades excessives, que ens 
acosten detalls de l’acció i els seus 
protagonistes. Un quàdruple salt de 
disciplines molt ben executat.
 Més que el llibret de Laurent Gau-
dé, que aborda així mateix les re-

núncies i la pèrdua de la identitat, 
és la força poètica del circ la que tra-
dueix millor les emocions d’aques-
ta tragèdia d’avui. Salts i caigudes 
repetitius que parlen de la tenacitat 
i l’exasperació; la lluita desesperada 
d’una acròbata a la cadena (la corda 
circense) de la servitud, equilibris de 
portadors o la commovedora imat-
ge d’una artista que, ajudada per la 
resta, intenta travessar la tanca, des-
afiant la mort amb el seu titànic es-
forç.

TENSIÓ I ANGOIXA / També subjugadora 
i preciosa és l’escena en què uns tra-
pezistes recreen, al ralentí, la caigu-
da dels cossos en les profunditats 
del mar. Imatges de tensió i angoixa 
que ens remeten a múltiples històri-
es. El Mediterrani, Lampedusa, Me-
lilla, Tijuana… Daral Shaga ens tras-
llada amb tot el risc la poètica i el 
sentiment d’un circ que no tem tra-
vessar fronteres per trobar altres 
mons artístics. H

El muntatge expressa 
el coratge, el patiment  
i els perills que pateixen 
els emigrants en el seu 
viatge cap al Dorado


