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Mor Paul
Scofield,
gran intèrpret
shakespearià

TEATRE 3ÒBIT

EL PERIÓDICO
LONDRES

Era un dels grans intèrprets
britànics de la seva generació i si
no va aconseguir una popularitat
més àmplia va ser perquè en el
dilema pantalla-escenari sempre
es va estimar més ser un home de
teatre. Paul Scofield va morir di-
mecres passat als 86 anys en un
hospital pròxim a la seva residèn-
cia de Sussex, Anglaterra, a causa
de la leucèmia.

Poc més d’una desena de vega-
des va treure el cap a la gran pan-
talla i en una, encarnant el perso-
natge de Sant Tomàs Moro a la
pel.lícula de Fred Zinnemann ti-
tulada Un hombre para la eterni-
dad, va obtenir un d’aquells Os-
cars amb què els nord-americans
solen reconèixer el poder inter-
pretatiu dels llegendaris actors

britànics. Scofield va formar part
de l’estirp de Laurence Olivier o
John Gielgud, amb una presència
en escena qualificada de «monu-
mental» i una veu que ha estat
comparada amb el so del motor
d’un Rolls-Royce. El seu paper ti-
tular d’El rey Lear, que va encar-
nar el 1962, va ser considerat una
de les millors interpretacions
d’un personatge shakesperià.

La majoria de les pel.lícules en
què va intervenir van tenir un
substrat clarament teatral. És el
cas d’Un delicado equilibrio, de
Tony Richardson, basat en l’obra
d’Edward Albee, l’Enrique V de
Kenneth Brannagh, el Hamlet de
Zeffirelli (en què va interpretar el
fantama) o El crisol, versió cine-
matogràfica de Las brujas de Sa-
lem, d’Arthur Miller, que va ser la
seva última participació en el ci-
ne l’any 1999. Cinc anys abans
l’Acadèmia de Hollywood va tor-
nar a distingir-lo amb una nomi-
nació al millor actor secundari
pel seu paper del crític i poeta
Mark Van Doren a Quiz Show. El
dilema, de Robert Redford. H

33 Paul Scofield.

Va obtenir un Oscar
pel paper de Tomàs
Moro a ‘Un hombre
para la eternidad’

issabtes des de la platead

De Bieito a Vázquez Montalbán
‘Los Persas’ és un muntatge fred, mentre que ‘Crónica sentimental de España’ està ple d’ironia i gràcia

Pérez de Olaguer
GONZALO

33 Una escena de Los Persas.

D imecres passat, teatre Ro-
mea. Ple per veure Los Persas.
Réquiem por un soldado. No

m’ha agradat l’últim espectacle del
prolífic i provocatiu Calixto Bieito.
Gens. ¿Un al.legat contra la guerra?
Un contingent de soldats espanyols
es desplaça a l’Afganistan en missió
de pau. I en aquell marc Bieito expli-
ca una desmanegada història plena
de llocs comuns, freda, en clau de
rock, monòtona i repetitiva. I en què
l’emoció brilla per la seva absència.

Avís per a espectadors: a Los Per-
sas. Réquiem por un soldado l’absència
d’Èsquil és flagrant. Aquesta vegada
el millor Bieito no apareix ni per re-
mei. Plataforma i Tirant lo Blanc són
llunyanes referències perquè Bieito
es dacanti per un text cridaner, estri-
dent, que té més de lletania que no
pas d’estructura dramàtica.

És dolorós escriure així, però de
vegades no hi ha més remei. Sempre

ens quedarà fer-nos passar el mal
gust de boca amb la Crónica senti-
mental de España, un espectacle de
Manolo Vázquez Montalbán i Xavier
Albertí ple d’ironia, gràcia i interès.
És passar de la no emoció a l’emo-
ció, del buit al contingut. D’un esce-
nari que clama contra la guerra sen-
se arguments a un altre que recrea
sentiments dels anys 40, 50 i 60.
Vostès mateixos.

ROCK I PORNO / A Los Persas de Bieito
(Pau Miró firma també la dramatúr-
gia) tornem al Bieito dels últims
temps, però més gratuït que mai.
¿Un muntatge poc treballat, en què
la música rock, algunes porcions
porno i un text francament fluix
s’apoderen de l’escenari? Em penso
que les coses van per aquí. Soldats
amb ulleres de sol i llançament d’oc-
tavilles a discreció.

Primera cançó coral: «Soy el novio
de la muerte...». Tòpic en primera
línia: «El món està condemnat pel
materialisme, no pels sentiments».
Escena coctelera amb aquests, entre
altres, ingredients: Penélope Cruz,

Nàstic de Tarragona, Atlètic de Ma-
drid i Èsquil. ¿Qui li posa el cascavell
al gat? I ja cap al final apareix en lle-
tres de neó aquesta recomanació: «El
teu futur està en les forces armades

espanyoles». ¡Doncs mira que bé!
¿Pamflet antimilitarista? ¿Obra de
denúncia? Al llarg de la representa-
ció hi ha massa rialles i somriures.
Al final, ovacions.

I després d’un any de gira torna a
la Sala Muntaner, on es va estrenar
el 2002 amb gran èxit, la Crónica sen-
timental de España. Deliciós especta-
cle. Humor, ironia, emoció i una fe-
licíssima interpretació de Xavier Pu-
jolràs, Montse Esteve, Oriol Genís, Ti-
ton Frauca i Lina Lambert. Si l’un és
bo, l’altre encara més, en una obra
trufada de cançons i textos, amb el
mateix Albertí al piano. ¿Recomana-
ble? Doncs sí. Sentir temes com La
vaca lechera, Mi jaca o Mi casita de pa-
pel, dins d’un muntatge mimat, i
acostar-se a cantants com per exem-
ple Manolo Escobar, Raphael i Lola
Flores s’agraeix. Tot fet amb criteris
de reflexió crítica. Tres perles: Genís,
com a cupletista; Pujolràs, en la pell
d’un jove Raphael; i Lambert, can-
tant en àrab. Continuem amb una
cartellera de tots els colors. Per a tots
els gustos. Aquestes són dues mos-
tres ben diferents. H

rònicac

MANEL CEREIJO
BARCELONA

33 Una escena del Tannhäuser, de Robert Carsen.

Robert Carsen proposa
un ‘Tannhäuser’ incoherent
La versió del director canadenc no va convèncer el públic del Liceu
el dia de l’estrena i va provocar les protestes d’una part dels assistents

L
a sang no va arribar al riu.
Malgrat la nit mogudeta que
prometia la contestatària di-
recció d’escena del Tannhäu-

ser wagnerià que Robert Carsen pre-
sentava al Liceu, el cert és que la vet-
llada va transcórrer tranquil.la, tot i
que coronada amb sonores protes-
tes destinades al regista canadenc,
aquesta vegada per una gran part
del públic liceista que, dimecres, es
va manifestar amb contundència
davant l’intocable pare Wagner.

La proposta de Robert Carsen, en
tot cas, no va convèncer, sense des-
merèixer un treball teatral ben con-
feccionat tot i que amb moltes més
incoherències que no pas encerts.
Els problemes, com sol passar en la
descontextualització d’una obra
com Tannhäuser –que difícilment
funciona si es desnaturalitza radi-
calment del seu entorn–, van venir
del mateix costat.

Per més que es fes volar la imagi-
nació a l’intentar unir les dues
històries –la de Wagner i la que vo-
lia explicar el director d’escena–, el
llibret era a anys llum del que passa-
va a l’escenari. D’aquesta manera la
visió de Carsen va acabar conver-
tint-se en la història d’un pintor i les

seves vicissituds amb banda sonora
wagneriana. Una cosa és traslladar
d’època conservant l’esperit psi-
cològic dels personatges, i una altra
el simplisme de convertir un can-
tant en pintor i la deessa Venus en la
seva musa, carregant-se parts fona-
mentals intrínseques al llibret i a la
música: no hi va haver ni redempció
per l’amor, ni enfrontament per
l’amor carnal, ni esperit religiós.

NU INTEGRAL / L’apartat musical,
però, va anar sobre rodes: Béatrice
Uria-Monzon (Venus) –a la qual una
doble li brinda en la seva primera es-
cena un escultural nu integral amb
un gairebé imperceptible canvi– va
oferir una veu generosa i atractiva;
Peter Seiffert (Tannhäuser) –amb al-
guns alts i baixos– es va enfrontar
amb valentia a la seva difícil part;
correcta la intervenció de Petra Ma-
ria Schnitzer (Elisabeth), amb una
ben cantada escena d’entrada;

fantàstica l’autèntica veu de baix de
Günther Groissböck (Hermann), així
com la de Bo Skovhus (Wolfram)
–tot i que sense adaptar-se en abso-
lut al lirisme de La canción de la estre-
lla–, i les eficients de Vicente Om-
buena (Walther), Lauri Escudeller
(Biterolf) Francisco Vas (Heinrich) i
Johann Tilli (Reinmar).

Sebastian Weigle, des del podi, va
dirigir una simfònica liceista de co-
lor wagnerià, ben coordinada amb
les bandes internes, i un cor que va
lluir moments de gran empasta-
ment i bellesa canora. H

L’apartat musical
va anar sobre rodes
amb una orquestra
i un cor ben coordinats

SANTIAGO BARTOLOMÉ


