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Γυναίκα στα πενήντα της, µε µαύρα µαλλιά και εξαιρετική λεπτότητα. 

Τώρα πρόκειται να ακούσουµε την πρώτη κίνηση του Cantata BWV 4, Christ Lag στο Todesbanden 
στο µικρό µου, από τον Johann Sebastian Bach. 

Το ακούµε 

Έχω δει µε τα µάτια µου: 

Αγγελική Λίντελ 

έχει πεθάνει 

Χαµηλώστε το κεφάλι σας στο πένθος. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, κάνει κλικ και η 
µουσική σταµατά. 

Κανείς δεν θα ακούσει τα έργα του πια. 

Κανείς δεν θα ονοµάζεται «δειλός» σε ένα θέατρο. 

Ή "αστική". Ή "σακούλα σκατά". 

Ή αν συµβεί, δεν θα είναι: η Angelica Liddell µε απογοητεύει. 

Όταν βάζετε το Google "Angelica Liddell Biography" η πρώτη σελίδα που εµφανίζεται λέει "κόρη 
µιας σκύλας". 

Όταν είδα την εργασία του La casa de la fuerza, παρατήρησα ότι ένας θεατής γέλασε µε 
υπερβολικό τρόπο. 

Σταµάτησε το έργο και είπε: "Μία ακόµη λέξη και σας στέλνω να σκάβετε τάφοι γυναικών στη 
Γάζα, σκύλα µου". 

Με εξέπληξε. Το κοινό ήταν έκπληκτος. 

Την επόµενη µέρα ένας φίλος πήγε να δει την εκποµπή. 

Τον ρώτησα να εξετάσει αυτή τη λεπτοµέρεια, αν εκείνη τη στιγµή που συνέβη ξανά: 

ότι κάποιος θα γελούσε και ότι θα σταµατούσε την παράσταση, 

ότι τον αποκαλούσε «σκύλα» και υπήρχε µια σιωπή. 

"Μία άλλη λέξη και σας στέλνω να σκάβετε τάφοι γυναικών στη Γάζα, σκύλα µου". 
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Ο φίλος µου πήγε να δει την παράσταση. 

Και συνέβη. 

Ένας άνδρας γέλασε και τον αποκαλούσε «σκύλα». 

«Γαϊτάκι», είπε, «µια άλλη λέξη και σας στέλνω να σκάψω τους τάφους των γυναικών στη Γάζα». 

Έτσι όλα ήταν φάρσα. Όλα ήταν κατεργασµένα. Όλα ήταν ψέµα. Πάντα είπε το ίδιο πράγµα. 
Και µε καλεί "δειλός". 

Και µε καλεί "αστική". 

Και µε αποκαλεί "σάκο σκατά". 

Αυτή. Αυτή. Αυτή. 
Αυτός που πήρε το Valle-Inclán σε δύο χιλιάδες επτά, 

"Το βραβείο που είναι η αναφορά του ισπανικού θεάτρου" σύµφωνα µε το Ελ πολιτιστικό, 

"Η διάκριση στο µεγαλύτερο θεατρικό θέαµα που πέρασε από τα θέατρα της Μαδρίτης" σύµφωνα 
µε το La vanguardia, 
"Το µεγαλύτερο µέσο για την προώθηση κορυφαίων σύγχρονων καλλιτεχνών" σύµφωνα µε την 
Coca-Cola.es, 

µε κριτική επιτροπή υπό την προεδρία του Francisco Nieva και απονεµηµένη µε πενήντα χιλιάδες 
ευρώ, 

που είναι οκτώ εκατοµµύρια πεσέτες, 

που είναι πενήντα τέσσερα χιλιάδες δολάρια, 

δηλαδή έξι εκατοµµύρια εξακόσιες χιλιάδες γιεν, 

που φτάνουν τα δύο εκατοµµύρια εξακόσια χιλιάδες Φιλιππινέζικα πέσα 

και πηγαίνει και τον παίρνει µεθυσµένο. 
Πιείτε 

Η θεία µαζεύει το µεγαλύτερο βραβείο θεάτρου στην Ισπανία ως µια κορώνα Κούβα. 

Είχε το µουντό τρέξιµο και το βλέµµα προς το γαµηµένο σπίτι του, γεµάτο κατσαρίδες. 

Είναι ένα παράδειγµα; Είναι αυτός ένας πραγµατικός σύγχρονος καλλιτέχνης; 

Fuck, η Angelica Liddell έχει πεθάνει 
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και έχω σιγουρευτεί ότι είναι.
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