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El Macba
s’omple
de colors

L’actor francès
s’afegeix al
repartiment
del nou film
d’Astèrix

Alain
Delon és
Juli Cèsar

L’artista Lothar
Baumgartenposa
blau,magenta
igrocalmuseu

Dueldesopranos
El Liceu estrena una nova producció d’‘Elektra’, de Strauss, amb Deborah
Polaski en el paper protagonista i Eva Marton com la seva mare, Clitemnestra

Marta Porter
BARCELONA

Dues grans veus per a l’es-
trena mundial d’una nova
producció d’Elektra de
Richard Strauss: Deborah
Polaski en el paper protago-
nista i Eva Marton en el de
la seva mare Clitemnestra.
La nova coproducció del
Liceu amb el Teatre de la
Monnaie –que s’estrena
dissabte– presenta dife-
rents atractius, més enllà
de l’excel·lent partitura de
Richard Strauss i el llibret

d’Hugo von Hofmannsthal.
D’entrada, una de les so-
pranos més estimades pel
públic liceista, Eva Marton,
que després de ser conside-
rada una de les millors
Electra de tots els temps
s’estrena al Liceu en el
paper de la seva mare, Cli-
temnestra. “Em vaig estre-
nar com a Crisotemis (ger-
mana d’Electra) al Metro-
politan de Nova York l’any
1979, amb Electra el 1989
sota la direcció de Harry
Kupfer, i ara al Liceu com a
Clitemnestra. És una gran

joia, ara que m’acosto al
tram final de la meva carre-
ra, pertànyer a aquesta me-
ravellosa-horrible família,
no em podia passar res mi-
llor”, bromejava la soprano
hongaresa durant la pre-
sentació de l’òpera al Liceu.

La veu protagonista d’a-
questaElektraseràDeborah
Polaski, una de les sopranos
més aplaudides al teatre de
la Rambla aquests últims
anys.N’hi ha prou de desta-
car el seu debut al Liceu
com a Isolda (2001-02) i la
seva Brünnhilde a la tetra-

logia wagneriana (2002-
04). En el mateix sentit des-
taquen Graham Clark, el
tenor anglès llargament
aplaudit a L’or del Rin
(1985-86), Siegfried (2003-
04) i Khovantxina (2006-
07), i Albert Dohmen
(Orest) –Mathis der Maler i
Die Walküre–. Melanie Die-
ner debuta al Liceu com a
Crisotemis.

Un altre dels atractius
de la nova producció és la
nova lectura dramatúrgi-
ca que en fa el belga Guy
Joosten, en què presenta

una Clitemnestra “vícti-
ma” en lloc de la “bruixa”
que Sòfocles (o Eurípides
o Èsquil) va inventar i
Hofmannsthal recrear. El
dramaturg segueix les in-
dicacions epistolars de
Strauss i intenta vestir
Clitemnestra de “dignitat”
–“per això m’ha escollit a
mi”, segueix bromejant
Marton, “per fer-la dig-
na”–. Joosten veu la mare
d’Electra com “una dona
preocupada pel marit,
amb problemes de parella,
que no només ha d’accep-

tar que [Agamèmnon]
mati la seva filla, sinó que
ha d’esperar-lo 10 anys
que torni de la guerra [de
Troia], i quan arriba ho fa
amb una amigueta”. Per
Joosten hi ha un clar “pa-
ral·lelisme entre mare i
filla”. I afegeix: “La inter-
pretació sempre depèn del
moment, i passat el segle
XX, després de Freud, cal
revisar com interpretar-la.
Tots els personatges estan
mancats d’amor, a Egist
l’ha criat un cabrer, Cli-
temnestra no ha conegut

Les sopranos Deborah Polaski i Éva Marton fan un autèntic duel interpretatiu en aquesta ‘Elektra’ que el director d’escena situa a mitjans del segle XX ■ FRANCESC MELCION
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Cedés
d’avui
Elixir
Marilyn Mazur
Nascuda a Nova York,
però danesa d’adopció,
Marilyn Mazur es va donar
a conèixer per la seva
col·laboració amb Miles
Davis. Percussionista sor-
prenent i enèrgica, treu al
mercat aquest disc gravat
el 2005 en què compar-
teix protagonisme amb el
saxofonista Jan Garbarek.
Jazz ric en emocions.
(ECM)

Vidas
Pedro Guerra
Després de quatre anys
de silenci per dedicar-se a
ser pare, el cantautor ca-
nari torna amb aquest tre-
ball més madur, en què
les composicions han per-
dut gran part de la inge-
nuïtat que el caracteritza-
va. Les instrumentacions
donen cos i ànima a uns
temes cantats amb veu
delicada.
(SONY/BMG)

Desamparado
Irakunda
Agafant la rumba com a
base, els de Badalona fusi-
onen pop-rock, reggae i
funk en 12 cançons de lle-
tres que diuen coses. Gua-
nyadors de diversos con-
cursos, els Irakunda han
comptat per estrenar-se
amb Pedro Javier Gonzá-
lez (guitarra) i Roger Bla-
via (bateria).
(EDIVOX)

Rumba y
delincuencia
Carles Mestre
Membre dels Azucarillo
Kings, Mestre s’acompa-
nya de la Simfònica de
Gavà per debutar amb
aquest disc de rumba. Pur
divertiment amb temes
estripats, entre ells una
versió palmera d’aquell
¿Por qué te vas? d’en Pe-
rales que cantava Janette.
(DISCMEDI)

Poison Kis
The Last
Goodnight
El quintet de Connecticut
debuta amb aquest àlbum
amb una dotzena de
temes d’un pop-rock d’ar-
rels clàssiques, tractat
amb caixes de ritme i amb
clares connexions al
rhythm’n’blues i al soul
dels 80. Una tarja de pre-
sentació a la qual manca
un punt d’originalitat.
(VIRGIN)

Uneasy
Listening 1&2
HIM
HIM significa His Infernal
Majesty i amb això ja està
tot dit. Es tracta d’una
banda formada a Finlàn-
dia el 1995 que reuneix en
dos discos una trentena
de temes de totes les du-
reses del metal: versions
especials, rareses, peces
inèdites o incloses en edi-
cions limitades.
(RCA)

J.M.
Hernández

Ripoll

NachoDuatoi
laCNDporten
‘Alas’alMercat
delesFlors

Marta Porter
BARCELONA

Partint de la pel·lícula El
cel sobre Berlín, de Wim
Wenders, Nacho Duato
torna a l’escenari per in-
terpretar l’àngel que deci-
deix renunciar a la seva
immortalitat per viure
entre els homes. “No faig
d’àngel ni porto ales, però
recito uns monòlegs de
Peter Handke i faig de fil
conductor de la història, al
marge dels ballarins”.

L’espectacle, Alas, de la
Compañía Nacional de
Danza (CND), és una pro-
ducció del 2006 amb core-
ografia de Duato, direcció
escènica de Tomaz Pan-
dur i música original de
Pedro Alcalde i Sergio Ca-
ballero (entre d’altres),
que arriba ara a Catalu-
nya i que es podrà veure
d’avui i fins diumenge al
Mercat de les Flors.

Després de 18 anys al
capdavant de la CND,
Nacho Duato assegura que
“estic bé on estic, viatgem
molt i se’ns considera una
de les millors companyies
del món. Els deu primers
anys van ser una lluita per
aconseguir una identitat
pròpia i un respecte, i ara
es veu el treball fet”. En
aquest temps, no només ha
crescut la companyia sinó
també el públic, diu Duato.
“Per això sempre recupe-
rem coreografies antigues,
perquè el públic va crei-
xent amb nosaltres i si fa
deu anys no estava prepa-
rat per entendre una obra,
ara sí”.

Respecte a l’eterna recla-
mació d’un teatre propi per
a la companyia, Duato diu
ara que “era jove i il·lús i
vaig creure que me’l dona-
rien. La dansa segueix mar-
ginada, a Catalunya menys,
i aconseguir un teatre per a
la dansa a Madrid serà molt
difícil”. ■

ElReactable,
premiCiutatde
Barcelona

Redacció
BARCELONA

Els creadors de l’instru-
ment Reactable, de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, han
estat guardonats amb el
premi Ciutat de Barcelona
en multimèdia. El ballarí i
coreògraf Israel Galván ha
rebut el Ciutat de Barcelona
de dansa, i el periodista
Manel Borrell, el de ràdio
pel seu programa El balcó
(Ràdio Barcelona). ■

Éva Marton assegura que és
una Clitemnestra envoltada de
policies i infermeres,
permanentment vigilada
■ FRANCESC MELCION
La nord-americana
Deborah Polaski s’ha
definint com una de les més
grans Electres actuals
■ FRANCESC MELCION

el seu pare, Electra ha tin-
gut la sort de conèixer-lo
però l’ha perdut, Orest
tampoc l’ha conegut, Cri-
sotemis era massa petita
per conèixer el caliu de la
família...”. Finalment, Jo-
osten apunta que la mort
d’Electra es deu al fet que
“ha acomplert el seu desig
de venjança i ja no té raó
de ser”.

Tots els papers de l’obra
Eva Marton assegura que
haver interpretat les dues
filles de Clitemnestra, més
quaranta anys d’experièn-
cia dalt dels escenaris, l’han
ajudat a captar aquest per-
sonatge, al qual “volia do-
nar una nova dimensió hu-
mana, de dona ferida”. “És
una dona encara bella però
insatisfeta, a la qual ningú
vol utilitzar com a dona, i
nosaltres sabem què ens
passa a la dones quan ja no
som...”. Marton no vol par-
lar del personatge d’Elec-
tra, –“pertany al passat”,
diu–, però sobre Clitemnes-
tra afegeix que és una dona
“envoltada de soldats i in-

fermeres, una dona que se
sent observada i malalta.
Ella vol parlar amb Electra
perquè la guareixi, però
l’única malaltia que té és
que és insomne, i nosaltres
sabem per què”.

Superposició orquestral
Sebastian Weigle, director
titular de l’orquestra del
Liceu, explica que de la
base d’un acord que es
manté al llarg de tota l’o-
bra se’n deriven diferents
melodies que reflecteixen
les fluctuacions emocio-
nals. “Cadascuna de les
tres dones protagonistes
té un leitmotiv i quan se
superposen cal una oïda
molt fina per copsar-los, al-
hora que és molt difícil per
al director fer sentir les
tres melodies en una or-
questra de 111 músics –“al
fossat del Liceu només n’hi
caben 97”, puntualitza–.
És una música dura i poli-
tonal”.

Així doncs, el Liceu pro-
posa set funcions d’una de
les obres mestres de l’òpera
del segle XX. ■

De ‘bruixa’
a víctima
Tot i que Sòfocles, seguint la
tradició d’altres escriptors
grecs que es van endinsar
en aquest personatge (Ès-
quil i Eurípides), i el llibretis-
ta alemany Hugo von
Hofmannsthal van tractar la
figura de Clitemnestra, la
mare d’Electra, com un
ésser venjatiu i sense
ànima, el director escènic
Guy Joosten ha preferit
donar la volta al personatge
–i a la tragèdia– i convertir
aquesta dona en una vícti-
ma del seu marit, Agamèm-
non. L’únic referent que es
troba en la literatura
d’aquest tractament és el
que fa Marguerite Yource-
nar, també belga com Joo-
ner, en el seu conte Clitem-
nestra o el crim, del llibre
Focs (March Editor, 2007).

Versions


