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Ellie Laugharne cantant My fair lady al 
Liceu. A. BOFILL / GRAN TEATRE DEL LICEU

I amb ‘My fair lady’ 
el Liceu abaixa  

el teló

‘My fair lady’ GRAN TEATRE DEL LICEU 222 DE JULIOL 

P
endents encara de les últimes funci-
ons de Lucia di Lammermoor, el Li-
ceu abaixa el teló de la temporada 
2020-2021 a l’espera que la que ve 
no ens doni cap ensurt. I ho ha fet 

amb dues sessions protagonitzades per un dels 
musicals més cèlebres de tots els temps, My 
fair lady. Popularitzada gràcies a la pel·lícula 
de George Cukor, l’obra de Frederick Loewe i 
Alan Jay Lerner segueix gaudint d’una salut 
envejable si es defensa amb bons arguments. 

Al Liceu, la versió semiescenificada de Guy 
Unsworth va comptar amb la nerviosa i àgil ba-
tuta d’Alfonso Casado Trigo, davant de l’or-
questra i el cor titulars de la casa. Aquí va ser 
on es va notar la manca d’assajos en relació 
amb l’elenc vocal, perquè algunes patinades de 
l’orquestra i entrades en fals del cor revelaven 
les presses amb què s’ha treballat aquest es-
pectacle. Llàstima. 

Interpretacions de nivell  
El repartiment incloïa veus molt adequades al 
registre exigit en una obra com aquesta, amb 
regust d’opereta. L’amplificació justa va per-
metre gaudir d’interpretacions de nivell, espe-
cialment a càrrec d’Ellie Laugharne (Eliza Do-
olittle) i de Peter Polycarpou (Alfred P. Doo-
little). Temes com I could have danced all night 
o els dos números còmics With a little bit of 
luck i Get me to church on time van ser llarga-
ment aplaudits, així com les intervencions de 
Susie Blake, que encarnava els papers de Mrs. 
Higgins, Mrs. Pearce i de florista. Va funcionar 
bé el binomi entre Steven Pacey (Professor 
Higgins) i Richard Stuart (Coronel Pickering) 
i no van defraudar números com els citats o 
com el cèlebre The rain in Spain. A més distàn-
cia, Nadim Naaman al servei d’un Freddy 
Eynsford Hill d’emissió vocal molt escassa. 

Per cert que cal saludar i aplaudir la tasca 
del servei de sobretitulació del Liceu, amb una 
molt bona adaptació i traducció del text, sobre-
tot els fragments en què Eliza maltracta la llen-
gua anglesa, contestats per les riallades del pú-
blic. L’equivalència al català va ser tot un en-
cert i amb moments no per més esperats 
menys hilarants, com el “Mou el puto cul!” del 
quadre de les carreres a Ascot.e
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El MNAC rep un Miró, un Cuixart i 
un magnífic Lagar de la Guerra Civil

mes i al paper de la dona durant el 
conflicte, al costat del retrat de la 
miliciana Lina Ódena. A l’obra, titu-
lada La Guerra Civil, conviuen esce-
nes diferents com en un fris. Hi ha 
representats els dos bàndols en-
frontats i els efectes sobre la pobla-
ció civil. La miliciana comparteix 
espai amb un reguitzell de milicians 
i guàrdies civils. Alguns fragments 
al·ludeixen a episodis concrets del 
conflicte, com l’exhibició dels cadà-

vers profanats de les monges al con-
vent de les Saleses de Barcelona, 
que més endavant tornen a aparèi-
xer a l’àmbit dedicat la tasca dels re-
porters durant la guerra. La pintura 
de Lagar és plena de referències al 
conflicte, com el cementiri amb dos 
xiprers. Els afusellaments que hi ha 
a la part central recorden als de 
Francisco de Goya, així que Lagar va 
establir una línia contínua en la his-
tòria tràgica d’Espanya.e

La pintura de Celso Lagar La Guerra Civil és com un fris històric on hi 
ha els dos bàndols enfrontats i els estralls de la guerra. MUSEU REINA SOFIA / MNAC

A canvi van al Reina Sofia obres de Canals, Urgell i Nonell

ART

El Museu Nacional d’Art de Catalu-
nya ha rebut en dipòsit a la seva 
col·lecció tres pintures de Joan Mi-
ró, Modest Cuixart i Celso Lagar del 
Museu Reina Sofia. A canvi, el mu-
seu madrileny ha rebut un Canals, 
un Urgell, un Nonell i una escultura 
medieval. Tot plegat forma part 
d’un acord d’intercanvi de dipòsits 
entre les dues institucions. 

Pintura, de Joan Miró (1893-
1983), és una obra de grans dimen-
sions realitzada el 1949 per l’artis-
ta després d’haver tornat a Barcelo-
na. De fet, ja es pot veure a les sales 
de la col·lecció permanent i mostra 
el llenguatge de maduresa de Mo-
ró. També serveix d’entrada i eix per 
a les sales dedicades a l’art de post-
guerra català. Pel que fa a l’obra de 
Modest Cuixart (1925-2007), 
Omorka (1957), es tracta d’una pin-
tura de gran format representativa 
del moment en què l’artista entra en 
l’abstracció informalista, un nou 
llenguatge amb el qual assoleix un 
gran èxit internacional com el Pri-
mer Premi Internacional de Pintu-
ra de la Biennal de São Paulo el 1959. 
Omorka formava part de la col·lec-
ció del Reina Sofia des del 1988. 

La pintura de Celso Lagar (1891-
1966) s’ha incorporat a les noves sa-
les del MNAC dedicades a l’art del 
període de la Guerra Civil, concre-
tament a l’espai dedicat a les vícti-
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L’Arxiu Nacional rep 
documentació de Salamanca

aplega també un volum petit de docu-
mentació procedent de cinc agrupa-
cions polítiques i sindicals més com 
ara l’Aliança Obrera de Reus, la Unió 
de Cooperatives de Barcelona, la So-

cietat de Picapedrers de Tarragona, 
Estat Català-JEREC i el Comitè 
Català pro Homenatge a la Unió 
Soviètica. Es recupera també un 
cartell editat pel departament de 
Treball i Obres Públiques, així com 
més de 600 folis d’expedients cor-
responents a menors ingressats 
els anys 1932 i 1933 a la Casa Asil 
de Sant Josep de Tarragona. 

Pel que fa a la documentació 
personal, la documentació més 
rellevant retornada ara a Catalu-
nya pertany a tres persones amb 
una activitat política i instituci-
onal coneguda: Ángel Pestaña 
Núñez (1886-1937), una de les 
figures més destacades de la 
història de l’anarcosindicalis-
me a Catalunya i dirigent prin-
cipal de la CNT després de l’as-
sassinat de Salvador Seguí; el 

sindicalista socialista i conseller 
d’Agricultura de la Generalitat repu-
blicana Josep Jové i Surroca (1884-
1947), i el militar i advocat Antonio 
Aymat Mareca (mort el 1972).e

Una carta adreçada 
a Ángel Pestaña 
confiscada pels 
franquistes. 
DEPARTAMENT DE CULTURA

MEMÒRIA HISTÒRICA

L’Arxiu Nacional de Catalunya va in-
gressar ahir els últims documents 
que van quedar pendents a l’abril en 
la setena tramesa de l’Arxiu de Sala-
manca de fons confiscats per l’exèrcit 
franquista a l’acabament de la Guer-
ra Civil. Inclou quatre capses i uns 
2.800 folis, amb documents de sindi-
cats i agrupacions polítiques i docu-
mentació personal. L’Arxiu restitui-
rà aquest patrimoni als seus titulars 
legítims. Destaquen els 22 docu-
ments (1925-1938) corresponents als 
14 sindicats, comitès i federacions ad-
herits a les organitzacions majorità-
ries al món laboral durant la guerra, 
CNT i UGT, principalment relatius 
als seus òrgans centrals de propagan-
da, estudis econòmics i comissió jurí-
dica i a entitats locals dels diferents 
sectors productius de Badalona, Bar-
celona, Lleida i Reus. El lliurament 
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