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Lírica oriental

Teatre Nacional de l'Òpera de Pequín

Jordi Maluquer

'La deessa del riu Luo'. Amb Dong Yuanyuan, Luo Changde, Ye Shaolan, Ji Zhenhua i Hou Lianying. Guió i direcció
artística: Mei Baojiu. Orquestra i Cor del Teatre Nacional de l'Òpera de Pequín. Direcció musical: Xie Zhenqiang.
Festival Castell de Peralada, 15 d'agost.

Cal atansar-se a una obra d'una cultura diferent amb molt de respecte però també amb molta naturalitat.
Al cap i a la fi, es tracta d'esbrinar quina és la reacció d'un espectador d'aquí davant de la proposta
xinesa visitant. L'òpera tradicional xinesa té l'avantatge que proposa moltes lectures. La primera és la
més elemental i que li permet accedir a un públic ben ampli: una història senzilla, ben articulada amb un
vestuari i una actuació vistosos. Més enllà hi ha l'admiració pels detalls del vestuari, per la gestualitat,
per la coreografia, per la sobreactuació, per la cohesió, com si fos un ballet, entre música i escena.
També l'expressivitat facial, el moviment dels ulls, els gestos mínims de mans, dits i peus, el simbolisme
abstracte de la història aparentment senzilla que és la sublimació interior d'una desgràcia externa. Com
a Èsquil, la història d'emperadors, emperadrius, deesses i governadors inclou el contrapunt de la veu de
tres ancians que comenten la realitat de les coses per sota la veritat oficial, i el del bandejat germà de
l'emperador que argumenta una sèrie de raons per impedir el càstig desproporcionat. Xoca el
personatge de Zhen Mi, esposa de l'emperador, que, en haver estat botí de guerra, assumeix amb tota
naturalitat un nou adulteri i la posterior condemna a mort. Només es desmunta quan demana al marit-
botxí que tingui cura del fill d'ambdós. Es demostra, com fa en un altre terreny el cineasta Yang Zimou,
que els sentiments són els mateixos vinguin de la cultura que vinguin.

No sabríem esbrinar del tot què hi ha d'autèntic en la proposta de l'Òpera de Pequín i què d'adaptat a
una gira pensada per a Occident. El muntatge presentat té el seu origen a principis del XIX però sembla
evident que hi ha hagut una condensació argumental i l'afegitó d'una mínima escenografia. En aquest
cas ens ha estat útil la sobretitulació, perquè per la simple gestualitat la història seria quasi inextricable.
A uns instruments tradicionals s'hi han sumat un teclat, un violoncel i un contrabaix, i la partitura que
tenia el director era amb pentagrama, amb notació occidental. Els finals d'acte tenien una orquestració
conclusiva de clima operístic convencional. L'amplificació de veus i d'instruments treia també una certa
pàtina a l'autenticitat.

Va ser interessant veure la interrelació de les músiques populars: els instruments de fusta ens donaven
sovint sonoritats semblants a les de tible i tenora quan s'exalten. També vam apreciar en alguns
moments una paleta sonora utilitzada posteriorment pels impressionistes francesos. I ens vam
emocionar en veure la decepció de Cao Pi quan el seu pare prefereix el seu germà Cao Zhi, i el
torbament d'aquest quan veu sorpresa la seva cita amorosa amb Zhen Mi per part d'aquell. I la gran
diguem-ne ària del darrer acte de Zhen Mi amb gran expressivitat facial. Les veus, distorsionades per
als nostres usos i costums, en exagerar, com hem dit, els sentiments malgrat la seva peculiaritat,
comunicaven bé els significats. Els aplaudiments van ser molt intensos. L'espectacle era rodó.
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