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● L’experiència és un
grau. L’any passat es va
acabar la sequera coinci-
dint amb la programació a
l’aire lliure al Teatre Naci-
onal de Catalunya. La ma-
joria de les funcions del
grup de dansa aèria i verti-
cal Deambulants es van ha-
ver d’anul·lar. El TNC ja
n’ha après. Des d’avui cada
dissabte i diumenge fins al
31 de maig hi ha disposats

dos espais per a La troupe,
circ a tot ritme. El titular és
el jardí. El d’emergència, la
sala de pintures. L’especta-
cle (una representació col-
lectiva de circ amb pàtina
teatral) inclou artistes de
formacions catalanes com
ara Mortimers, Boni, Lola
(de la Cia. Lorrojo), els
2Play i Biel Rosselló (de
Solfasirc).

Boni és l’amo de la pista.
Ha descartat presentar els

seus habituals números de
monocicle. Només manté
la sortida dels Papagayos
(que també es va veure en
la programació familiar del
Poliorama). Una inoportu-
na tendinitis li impedirà fer
un número d’acrobàcia
musical amb Rosselló. Ell
es vesteix penjat d’una cor-
da fluixa poèticament. Lo-
la prepara un número de
trapezi. Però sembla que si
plou haurà de fer un exer-

cici de teles a la sala de pin-
tura. Els 2Play és el grup
que surt més ben parat amb
la seva acrobàcia mà a mà
que completa amb la co-
mèdia amb el personatge
una acròbata despistada.
Els Mortimers posen la
música en directe i conti-
nuen gaudint de l’èxit amb
el seu número de cops de
mans al pit i les natges, que
fa anys que tenen en carte-
ra.

El TNC ofereix un espectacle col·lectiu de
circ al jardí i, si plou, a la sala de pintures
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El tema de la lluita contra
l’opressió que tracta Fide-
lio, sembla que no passa de
moda. Quan Flimm va
idear aquest muntatge per
Nova York, tenia en ment
«situacions terribles» com
Guantánamo i la guerra a
l’Iraq. «Aleshores no sabia
que molts anys després les
coses no haurien canviat,
per això el muntatge molt
realista i propera a la vida
manté tota la seva actuali-
tat i vigència», argumenta-
va el dramaturg.

Flimm està fascinant per
la figura de Leonora, que
«balla tota l’estona al fil de
la navalla i en qualsevol
moment pot saltar». La de-
fineix com una dona «co-
ratjosa», una «gran figura»
a l’altura de Brunilde o
Ofèlia, capaç de disfres-
sar-se d’home (Fidelio)
per mirar d’alliberar el seu
marit, injustament empre-
sonat. «És un exemple i tot
que avui dia la seva acció
seria inconcebible, potser
ens hauria de donar corat-
ge per comportar-nos de
manera semblant en situa-
cions similars.»

L’acció de l’òpera, amb
un llibret de Joseph von
Soonleithner basat en
l’obra Leonore ou l’amour
conjugal, de Jean Nicolas
Bouilly, transcorre a Sevi-
lla el segle XVII, on el
cruel governador Don Pi-
zarro manté secretament
presoner el seu pitjor ene-
mic, Florestan, que ha de-
nunciat la seva tirania. El
dramaturg alemany, que
debuta al Liceu, diu que ha

canviat aspectes de la po-
sada en escena per posar en
relleu les «complexes» les
relacions entre els perso-
natges. És el cas de Don Pi-
zarro, que adopta els ges-
tos histriònics i eufòrics
d’un dictador com Hitler,
quan creu que Florestan és
mort. «Això mai s’havia
mostrat d’una manera tan
palesa», explica Flimm

Sebastian Weigle, que
dirigeix aquesta òpera per
cinquena vegada (Flimm,
per segona), ha optat per la
darrera versió de l’obertu-
ra de Fidelio que troba
«fascinant». «És una me-
lodia molt popular, gairebé
sembla de quartet de cam-
bra. L’àrea de Leonora i
Florestan suposa un punt
d’inflexió que trenca
aquesta línia musical, i
després, quan entra el cor,

arriba un moment molt po-
tent. Sembla que Beetho-
ven no coneixia prou les
veus líriques i no sabia
com adaptar el text a
aquesta música grandio-
sa.»

Tal com va fer recent-
ment a Els mestres cantai-
res de Nuremberg, Weigle
opta per reduir l’orquestra
en els moments musicals
lleugers. «Avui dia molts
directors només es miren
el melic i forcen l’orques-
tra sense pensar en la veu
dels cantants. Jo, en canvi,
vull que puguin tenir una
llarga vida i per això prefe-
reixo tocar més fluix per-
què se sentin millor», va
explicar Weigle, que veu
en aquest gest un «retorn
als orígens».

Weigle va destacar, a
més, la unió que s’esta-

bleix entre els setze núme-
ros musicals a través d’una
mena de «diàleg» i va re-
cordar que Fidelio és una
òpera inacabada de Beet-
hoven. «Era molt gran i no
la va poder enllestir, hi va
treballar i retreballar intro-
duint-hi molts canvis, i
sempre hi volia fer modifi-
cacions, però amb la sor-
desa i la vellesa la va haver
de deixar així», explica
Flimm.

Un altre dels ganxos
d’aquesta producció, que
s’estrena dilluns i que es
podrà veure fins al 2 de ju-
ny en nou representacions,
és que significa el debut en
òpera al Liceu de diversos
cantants de renom interna-
cional com ara Karita Mat-
tila, Gabriele Fontana,
Mathias Klink, Lucio Ga-
llo i Stephen Milling.

El Liceu proposa un
«Fidelio» actual i reivindicatiu

El dramaturg Jürgen Flimm, que hi debuta, presenta un muntatge realista i net

Una imatge de l’assaig, ahir, de l’òpera Fidelio al Liceu./ GABRIEL MASSANA

● Fidelio, de Beethoven, torna al
Gran Teatre del Liceu a partir de di-
lluns amb un muntatge del drama-
turg alemany Jürgen Flimm, que de-

VALÈRIA GAILLARD/ Barcelona buta a Barcelona. Dirigida per Se-
bastian Weigle, la producció del Me-
tropolitan Opera House, on es va es-
trenar fa 9 anys, destaca pel fet que
actualitza la trama per fer-la propera

als nostres dies. «Després de nou
anys el muntatge no ha perdut vigèn-
cia, perquè encara estem parlant de
Guantánamo, l’Iraq i altres guerres
al món», afirmava ahir el dramaturg.

● Serrat balla es va estre-
nar al Festival de Peralada
d’aquest estiu. La compa-
nyia Color Dansa presen-
ta, a partir de dimecres, al
Teatre Tívoli de Barcelona
una versió depurada del
muntatge que parteix de
temes clàssics de Joan Ma-
nuel Serrat. Les dues hores
del primer muntatge s’han
reduït a 90 minuts. En la
vintena llarga de temes so-
vintegen cançons de la
llarga trajectòria del can-
tant. Serrat, que va beneir
el projecte des del princi-
pi, podria veure’l per pri-
mer cop al Tívoli. La co-
reografia, signada per Mu-
dit Grau, s’hi estarà només
fins al 31 de maig. I és que
el Tívoli, amb un afora-
ment més gran del que ha-
bitualment tria aquesta
companyia, «imposa», re-
coneix Grau.

La ballarina explica que
ha sentit sempre molt pro-
pera la cançó de Serrat,

que sempre li ha permès
imaginar-se imatges con-
cretes dels temes. La se-
lecció, dolorosa, perquè es
partia d’un repertori de
fins a sis hores, s’ha fet a
partir de les necessitats de
ritme del mateix especta-
cle. La pretensió de Grau
és transmetre «un ambient
serratià». Els vuit balla-
rins alternen flamenc,
clàssica, hip-hop i con-
temporània utilitzant prin-
cipalment temes cantats
pel veí de Poble-sec i, pun-
tualment, algunes adapta-
cions de gent com ara Es-
topa (Mediterráneo) i Ro-
sario (Lucía). Per la coreò-
grafa és molt interessant
barrejar estils, «perquè
porten el tema que es tracti
a l’actualitat. La Pregària,
amb lletra de Salvat-Pa-
passeit, per exemple, s’in-
terpreta amb hip-hop. La
composició ja ha fet algu-
nes funcions per l’Estat i té
en cartera fer una gira per
l’Amèrica Llatina.

Color Dansa trasllada la
coreografia inspirada en
temes de Serrat al Tívoli
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Un instant de la coreografia, a Peralada. / EL PUNT

● Només seran dues set-
manes i mitja. El mític mu-
sical Jesucristo Superstar
s’estarà al teatre Apolo de
Barcelona només fins al 31
de maig. L’obra inicia
aquesta miniestada al Pa-
ral·lel amb 8.000 entrades
venudes, xifra que signifi-
ca ja un 30% de la capaci-
tat. La producció de Stage
Entertainment, que es va

estrenar fa un parell d’anys
a Madrid i que al setembre
va iniciar gira, ja ha atret
uns 400.000 espectadors.
Jesucristo Superstar és un
musical de culte perquè, en
partir de la gravació d’un
disc, no hi ha cap fragment
que sigui de text. Són no-
més dues hores en què
s’imaginen el que passaria
si Jesús hagués nascut al
segle XXI.

«Jesucristo Superstar»
comença la temporada amb
un 30% d’entrades venudes
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