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Cent anys
d’un actor
amb
caràcter

‘Concert en clau
de risc’ i els xous
de La Palma
encenen
la fira de circ

El Trapezi
escalfa
la nit
de Reus

El protagonista
de ‘Lolita’, el
britànic James
Mason, va ser un
actor excel·lent

“Visca
lesdones!”

Eldirectord’escenaJürgenFlimmdebutaalGranTeatredelLiceuambunmuntatge
contemporanide‘Fidelio’,deBeethoven,ambSebastianWeiglealabatuta

Andreu Gomila
BARCELONA

El director d’escena ale-
many Jürgen Flimm té clar
que l’argument de Fidelio,
l’òpera de Beethoven que
tornarà dilluns al Liceu des-
prés de 25 anys d’absència,
és “com una pel·lícula de
Costa-Gavras, molt proper
a les persones, que pretén
despertar la por i la com-
passió de l’espectador”. La
singladura del pres Flores-
tan i de la seva amant, Leo-
nore, que es disfressarà
d’home per entrar a la pre-
só i mirar de rescatar-lo, és
un dels grans temes de la
història de l’art, però no tan
sols imaginable damunt
d’un escenari, o en un film,
sinó, segons Flimm, ben
possible en la vida real. Per
això aquest gran home de
l’òpera germànica, director
artístic actual del Festival
de Salzburg, no va estalvi-
ar anècdotes sobre la qües-
tió. La més destacable, la
d’una dona que, en acabar
un altre muntatge de Fide-
lio a Zuric, se li va acostar i
li va dir que ella havia fet de
Leonore el 1956, just des-
prés de l’esclafament de la
revolta hongaresa pels
tancs soviètics.

“Aixòenshauriadedonar
coratge per actuar de la ma-
teixa manera. Visca les
dones!”, va etzibar Flimm. I
és que Leonore és parenta
directa d’Ofèlia, Lisístrata,
Brunilda, les dones coratjo-
ses de Txékhov o Emma Bo-
vary. Grans dones els actes
delesqualssemblenavuidia
“inconcebibles”, però real-
ment ben possibles i fins i
tot quotidians.

El muntatge que es po-
drà veure al Liceu és el ma-
teix que es va estrenar al
Metropolitan Opera House
de Nova York fa nou anys,
amb Flimm com a director
d’escena i el codirector mu-
sical del Liceu, Sebastian
Weigle, a la batuta. Tants
anys, tanmateix, no han
passat debades. I el que
aleshores semblava una
òpera desconnectada del
món real, avui se’ns apa-
reix com a ben contempo-
rània, d’una “actualitat i vi-
gència aclaparadores”,
amb la presó de Guantána-
mo “i tots els règims horri-
bles” que hi ha arreu.
Flimm assegura que parla
de la passió –“L’amor veri-
table no té por”, es podrà
llegir al teló– i del “gran
tema de l’opressió”.

A nivell musical, Weigle
destaca la progressió de
l’òpera de Beethoven, des
de la música de cambra ini-
cial a la profunditat final,

amb el cor i els cantants a
ple nivell. Ell, que passa en
poques setmanes de dirigir
l’Orquestra del Liceu amb
Els mestres cantaires de
Nuremberg, de Wagner, a
Fidelio, incideix en el ca-
ràcter cambrístic d’aques-
ta peça. Si aleshores era
volgut, ara també. És una
qüestió filosòfica, gairebé:
“Si cantes i toques amb
més lleugeresa, menys
pressió, pots aconseguir al-
tres coses”, va indicar Wei-
gle, que prefereix no ten-
sar la corda i que els can-
tants tinguin una llarga
vida professional.

De totes maneres, cal
assenyalar que l’obertura
“fascinant” de Fidelio és
ben bé de cambra, i el di-
rector encara ha tret vio-
lins i ha obligat la secció de
vents a tocar més fluixet.
“Tens més matisos, més
camp d’acció”, va afegir.
“O Beethoven no es va es-
forçar gaire o no sabia com
adaptar el text a aquesta
música grandiosa”, apun-
ta fent referència a l’inici
de la peça.

Set debuts més
A banda de l’estrena de
Flimm al Liceu, aquest Fi-
delio comptarà amb set de-
buts més. Tots són can-
tants i cal destacar-ne els
de Terje Stensvold (Don Pi-
zarro, el carceller), Clifton
Forbis (Florestan) i Karita
Mattila (Leonore). Weigle
destaca que l’òpera del
mestre del Romanticisme
alemany posa els cantants
en situacions molt difícils
amb passatges molt llargs.
I que tots superen molt bé
la prova. ■ La soprano finlandesa Karita Mattila interpreta el magnètic rol de Leonore ■ PERE VIRGILI

L’òpera de Beethoven ha
estat utilitzada per dos di-
rectors de cinema de culte:
Carl T. Dreyer i Stanley Ku-
brick. El danès la fa servir a
Gertrud com a símbol de la
infidelitat, quan la protago-
nista decideix no assistir a
una representació i abando-
nar el marit. A Eyes wide
shut, del nord-americà, Fide-
lio és la paraula clau que per-
met a William (Tom Cruise)
entrar al castell de les orgies.

Dreyer i Kubrick,
referents
cinematògrafics


