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S’
ha acabat l’apartat
quartetístic del cicle
Juliol a L’Auditori

amb la impressió que la
Sala Oriol Martorell ha
acomplert objectius com
el d’obtenir un primer
nucli de públic fidelitzat.
En el currículum dels
quartets escoltats aquest
mes hi figura sense excep-
ció el Wigmore Hall de
Londres com a altar de
consagració cambrística, i
tant de bo l’ambició sigui
imitar-ne la coordinació,
l’esperit especulador i les
prestacions culturals
paral·leles.

El txec Quartet Herold va
sorgir l’any 1998 amb el
nom del violinista Jiri He-
rold (1875-1934) i sota la tu-
tela del Quartet de Praga.
Van tocar el Quartet de De-
bussy de manera opinable i
sorprenent, interioritzat
–que no introvertit– i amb
més preocupació pel so
que per l’estructura, que
derivava cap a un flux i re-
flux de transicions.

Amb Ravel van assolir un
dels punts culminants del
cicle, una versió potent, ní-
tida i magníficament perfi-
lada. De Lubos Sluka, com-
positor i editor compatriota
(1928) conegut per la seva
música cinematogràfica,
van oferir el Quartet núm.
4, una romàntica i folk-
loritzant desfilada d’episo-
dis i variacions en un àmbit
tonal amb dissonàncies
puntuals i un protagonisme
concertístic del primer violí.

Amb un líder insegur i,
per compensar, massa im-
pulsiu, i una viola i un vio-
loncel excel·lents, el brità-
nic Quartet Sacconi (nom
del lutier italià del s. XX Si-
mone Sacconi) va destacar
per l’energia aplicada al
núm. 8 de Mozart i a La
mort i la donzella de Schu-
bert –que han de madurar–
i per la defensa de l’op. 45
de Lalo, un quartet rapsò-
dic i grandiloqüent, entre-
tingut, però d’una densitat
embafadora que s’escarras-
saven a clarificar amb notò-
ria eficàcia.
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El Quartet Herold
va tocar Debussy
de manera
sorprenent

RamonOller,Bizetendansa
El coreògraf
reestrena demà
la seva ‘Carmen’
al Teatre Condal

M.P.
BARCELONA

Després d’haver fet gira per
tot el món, amb parades des-
tacades al Sadler’s Wells de
Londres, al Teatre de Pàdua
i al Joyce Theater de Nova
York, Ramon Oller torna a

fer temporada a Barcelona
–ara al Teatre Condal, des-
prés d’haver passat pel Vic-
tòria i el Lliure i haver-se es-
trenat el 2003 a Peralada–
amb la més exitosa de les
seves obres, Carmen, prota-
gonitzada, alternant-se, per
Sandrine Rouet i Susana
García.

“Penso que és un dels
meus espectacles més aca-
bats, que combina flamenc i
contemporani, i en què la
música de Bizet, que forma

part de la memòria col·lecti-
va, combina amb les versi-
ons de Martirio”, explica
Oller, que augura “una vida
llarga” a l’obra. Pel que fa al
personatge, Oller li ha donat
una “imatge actual, gens so-
fisticada i molt visceral”.

Paral·lelament a la rees-
trena de Carmen, l’incom-
bustible coreògraf, que té
en gira Bendita, Madama
Butterfly i Pecado pescado,
ja està preparant els seus
dos pròxims espectacles:
“Una adaptació del llibre El
petit príncep per al públic
familiar que tracta els te-
mes de la fantasia i l’espe-
rança, i un altre sobre Ju-
des, per parlar de la traïció
i la injustícia”, explica. ■

ElmitedeCarmen
Nancy Fabiola Herrera protagonitza l’òpera de Bizet a Cap Roig en
una producció del Villamarta de Jerez amb la Simfònica del Vallès

Marta Porter
BARCELONA

Un fort xàfec va frustrar
l’any passat l’estrena de
l’òpera Carmen de Bizet al
Festival de Cap Roig.
Aquest any el certamen re-
cupera la producció del Te-
atro Villamarta de Jerez els
dies 2 i 4 d’agost amb els
mateixos cantants –Nancy
Fabiola Herrera (Carmen) i
Albert Montserrat (Don
José)– i el mateix director
–David Giménez Carreras–
al capdavant de l’Orquestra
Simfònica del Vallès. “Va
ser una decepció terrible,

vam acabar tots plorant”,
explica la mezzosoprano.

Tant Fabiola Herrera
com Giménez es van estre-
nar amb aquesta òpera. “Va
ser la primera que vaig diri-
gir, a Stuttgart el 1995,
amb Josep Carreras i Stefa-
nia Toczyska –explica–, i
l’experiència va ser tan fas-
cinant que em vaig quedar
enganxat a l’òpera”. “Jo no
pensava ser cantant d’ò-
pera –segueix la mezzo ca-
nària–, cantava polifonia,
però la meva mestra em va
dir que per la meva veu jo
era Carmen, i així em vaig
estrenar”.

Per Giménez, aquesta és
un òpera plena de clixés,
quan en realitat el que fa
Carmen “és defensar la
seva pròpia llibertat”. Fabi-
ola Herrera, que ha fet
aquest paper arreu del
món, confirma que la majo-
ria de directors d’escena es-
trangers “segueixen el clixé
de dona fatal, sense ànima,
que ni sent ni pateix”. “En
realitat, però, és una dona
terriblement passional i
pràctica, que quan veu que
una història no funciona la
deixa córrer i en comença
una altra; s’és fidel a ella
mateixa i no vol ser propie-

tat de ningú. Una dona així
en aquella època era titllada
de tot, ...i ara també. A mi,
com a dona, Carmen m’ha
ensenyat molt. A més és
una història molt actual, la
de l’home possessiu que no
deixa marxar la seva pare-
lla i la maltracta o assassi-
na. Malauradament, això
actualment encara passa”.

La producció és “tradicio-
nal sense caure en el folklore
–revela la protagonista–,
d’esperit andalús i molt inti-
mista, amb la dramatúrgia
centrada en els personatges,
cosa que la fa molt més enri-
quidora per als cantants”.

Nancy Fabiola Herrera,
que només ha actuat a Ca-
talunya en una Carmen a
Sabadell i a Suor Angelica
al Liceu l’any 1987, tornarà
a l’octubre amb un Rèqui-
em de Verdi amb Verónica
Villarroel, Aquiles Machado
i la Simfònica de Sabadell. I
després de reprendre Car-
men al Met de Nova York i
al Covent Garden de Lon-
dres, debutarà l’Amneris
d’Aida al Colón de Buenos
Aires i ja prepara per al
2009 l’estrena mundial a
Los Angeles d’El cartero de
Neruda, amb Plácido Do-
mingo i Rolando Villazón. ■

David Giménez i Nancy Fabiola Herrera dirigeixen i protagonitzen respectivament l’òpera ‘Carmen’, que s’estrena al Festival de Cap Roig ■ FRANCESC MELCION

El ballet ‘Carmen’, de Ramon Oller, és un dels que més èxit
han tingut arreu del món i ara torna a Barcelona ■ JOSEP LOSADA




