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va Perón (1919-1952), la mare dels desca-
misados, la compañera dels sindicalistes, la
defensora de la igualtat de la dona i impul-

sora de grans reformes socials femenines durant la
seva presència al poder, amb aquella aurèola de
santa atorgada pel poble argentí tant en vida com un
cop morta amb la història de lladres i serenos en què
es convertí el robatori del seu cadàver. Portada al
musical i sempre mitificada amb el No llores por
mí, Argentina i brutalment baixada del pedestal el
1969, teatralment parlant, per Copi. El text de Copi
arriba al Lliure servit pel Théâtre des Lucioles amb
la direcció de Marcial di Fonzo Bo, argentí esta-
blert a França que ja va protagonitzar al Grec del
2003 el text d’un altre argentí, Rodrigo García, en
què es desmitificava l’escriptor Jorge Luis Borges.
Ara Di Fonzo Bo també n’és el protagonista, amb
una interpretació de to agut i desmesurat d’acord
amb l’essència grotesca i crítica del text, però que
perd força en els moments més emotius i privats.

Text demolidor, metàfora de la situació de l’Ar-
gentina de la qual l’autor s’havia exiliat, que dibui-
xa Evita en els darrers moments de la seva vida i la
construeix com un personatge complexíssim i con-
tradictori. Víctima del càncer, acaba convertida en
botxí; impotent i dèbil davant la situació i alhora
dèspota amb aquells que l’envolten, especialment
amb la seva mare, interpretada de manera trepidant
i amb cara dura per Pierre Maillet. Capriciosa i al-
hora compassiva amb la infermera, Elise Vigier,
que acabarà sent el centre d’atenció en el gir incre-
ïble del final de l’obra. En definitiva, el deliri que
s’obre de manera abismal entre la vida i la mort.

Posada en escena massa grandiloqüent que va en
contra del text perquè se’n perd la intimitat, domi-
nada per l’espai buit i el joc a diferents nivells i em-
bolcallada per l’estètica del cinema negre. En algu-
nes ocasions música de tango, Piazzola, discurs de
la mateixa Evita que ressona a la sala i gran fotogra-
fia de quan era l’oficial primera dama a la vora
d’una enorme bandera argentina que serveix de teló
de fons en un discurs militar convincent a les mans
de Rodolfo de Souza.

L’espectacle arrenca amb una imatge molt bella i
impactant: a escena el cos mort d’Evita, vestida de
negre, i amb un cop d’efecte gràcies a l’acurada il-
luminació, la seva ànima que sorgeix i es perd en la
llunyania. A partir d’aquí, domina la farsa en una
barreja constant de mirades sobre el personatge.
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Enderrocant el mite
� Autor: Copi

Direcció: Marcial di Fonzo Bo
Intèrprets: Marcial di Fonzo Bo, Augustin Vasquez,
Pierre Maillet, Rodolfo de Souza, Élise Vigier
Dia i lloc: Dimarts 17 de juliol al Teatre Lliure

TERESA FERRÉ

Un instant de l’espectacle. / RICHARD VALENTE

Estrenada el 26 de desem-
bre del 1831 a l’Scala de
Milà i, al Liceu setze anys
més tard, Norma de Belli-
ni és una tragèdia lírica en
dos actes situada en una
Gàl·lia conquerida que es
resisteix a romanitzar-se i
que veu en la seva simbo-
logia l’única escapatòria
per retrobar-se amb la seva
identitat com a poble.
«S’havia de trobar una
manera amb la qual el pú-
blic es relacionés amb
aquell període històric, i
aquesta producció, amb
elements com ara la lluna,
la boira i els menhirs, ho
ha aconseguit», explicava
Zajick, que ja va partici-
par, la temporada
2002/2003, en l’última

producció de Norma
–també de Negrín– que ha
passat pel Liceu. L’auten-
ticitat dels símbols celtes
que apareixen en el mun-
tatge ajuden, per tant, al fet
que el públic s’endinsi en
les singularitats de la Bre-
tanya antiga que proposa
l’obra. «La idea és crear un
paisatge que provoqui en
el públic la sensació que
els éssers que l’habiten vi-
uen aïllats, tant en l’espai
com en relació amb els al-
tres. Són personatges que
prenen decisions equivo-
cades i que passen l’obra
en un penediment perma-
nent i solitari, són habi-
tuals d’un desert, d’un uni-
vers opressiu», explica
Negrín –que aquesta tem-

porada ja s’ha ocupat de la
posada en escena de La
clemenza di Tito– en el full
informatiu del Liceu.

Un argument inspirat
amb la tragèdia Medea
d’Eurípides i amb la lluita
dels celtes contra els ro-
mans de teló de fons, va
ser expressat per Bellini
amb un bel canto que
s’adequava alhora a la for-
ça gairebé brutal de la do-
na venjativa i menysprea-
da i a la tendresa de la dona
enamorada, de l’amiga ge-
nerosa i de la mare enten-
drida, personatges que co-
existeixen en la personali-
tat de Norma. «El bel can-
to és saludable per a la me-
va veu i útil per a la meva
carrera. Quan un canta

Verdi, tothom vol que con-
tinuï cantant Verdi, i aca-
bes encasellat», opina Za-
jick, que assegura: «Mai
no he vist un país on l’òpe-
ra sigui tan popular com
aquest. Mentre altres pa-
ïsos cerquen mesures per-
què la gent compri entra-
des, a Barcelona es bus-
quen solucions perquè es
puguin trobar entrades
més sovint.»

La reposició de Norma,
amb direcció musical de
Bruno Campanella i les
veus de Dolora Zajick, Ra-
chele Stanisci, Fiorenza
Cedolins, Sonia Ganassi,
Franco Farina i Vicenzo
La Scola, es podrà veure
els dies 21, 24, 25, 27, 29 i
30 de juliol.

Una «Norma» realista
L’òpera de Vincenzo Bellini tanca la temporada del Gran Teatre del Liceu

Una imatge de l’assaig de Norma, abans-d’ahir al Liceu. / ORIOL DURAN

� Amb la intenció de cloure la tem-
porada amb una òpera popular ideal,
també, per a les onades de turistes
que aquests dies visiten la ciutat, el

G. V. / Barcelona Gran Teatre del Liceu estrenarà avui
un muntatge de Norma de Vincenzo
Bellini amb una posada en escena de
gran realisme a càrrec de Francisco
Negrín. «El que és interessant

d’aquesta producció és com recrea
tota la simbologia celta de l’antiga
Bretanya», manifestava dimecres la
soprano Dolora Zajick en una com-
pareixença davant la premsa.

� La revista de viatges Al-
taïr començarà una nova
etapa en solitari després de
desvincular-se del Grup
Cultura 03. Els responsa-
bles d’Altaïr han deixat
clar que la revista no des-
apareix i lamenten que
Cultura 03, que fins fa poc
tenia tots els drets sobre la
revista, hagi enviat una
carta als subscriptors en la
qual explicava que deixa-
ria d’editar-la per fer-ne

una de nova (Lonely Pla-
net). Les mateixes fonts
van indicar, sense gaire
convicció, que no descar-
ten la possibilitat d’em-
prendre accions legals per
aquest motiu. Per la seva
banda, el Grup Cultura 03
va remarcar que ha actuat
«dins de l’estricta legali-
tat», que les dades dels
subscriptors són propietat
exclusiva seva i que tras-
passar-les, com reclamava
Altaïr, seria il·legal.

La revista «Altaïr» comença
una nova etapa en solitari
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� A partir del proper 6 de
setembre, Manuel Fernán-
dez-Cuesta passarà a diri-
gir Ediciones Península,
un segell del Grup 62.

Fernández-Cuesta (Ma-
drid, 1963) va estudiar dret
i filosofia a Madrid i des-
prés va ampliar estudis a
París i a Milà. En la seva
darrera etapa professional,
des del 2004, ha estat edi-
tor de l’editorial Debate,
que pertany a Random

House Mondadori, i ha co-
dirigit el segell des del
2006. Ediciones Península
es va fundar el 1964 com
l’editorial en castellà d’E-
dicions 62.

Durant 43 anys s’ha
consolidat com un segell
dedicat a les ciències hu-
manes i socials, especial-
ment en matèries de filo-
sofia i història, a banda del
gènere biogràfic i els grans
temes de política interna-
cional.

Manuel Fernández-Cuesta,
nou editor de Península
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