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Un trio
de reis:
Sílvia, Bill
i Miles

El seu director, el
polèmic alemany
T. Ostermeier, ha
conversat amb
l’AVUI

El Lliure
acull un
‘Hamlet’
peculiar

Reflexions al
voltant d’una
mort, un
‘musicocidi’ i una
descoberta

DespullantBoccanegra
El dramaturg José Luis Gómez dirigeix el seu segon muntatge operístic, ‘Simon
Boccanegra’ de Verdi, en una coproducció amb Ginebra que s’estrena al Liceu

Marta Porter
BARCELONA

Simon Boccanegra, de
Verdi, torna al Liceu des-
prés de 19 anys sense re-
presentar-se i ho fa sota la
direcció escènica d’un dels
dramaturgs més impor-
tants d’Espanya, José Luis
Gómez, que, després
d’haver dirigit Carmen a
La Bastille fa ja uns quants
anys, s’enfronta ara al seu
segon títol operístic. La
producció que demà s’es-
trena al coliseu barceloní –i

que s’allargarà durant
totes les vacances de
Nadal, fins al 14 de gener–,
és una nova coproducció
amb el Grand Théâtre de
Geneve, que no presentarà
el muntatge fins a la tem-
porada que ve.

El fet que el Liceu no
hagi programat aquest títol
en gairebé vint anys no és
tan estrany com pot sem-
blar, malgrat tractar-se
d’una òpera de repertori. I
és que Simon Boccanegra
és una òpera de traspàs, un
canvi d’estil radical en un

Verdi ara influït per Wag-
ner. “Aquesta òpera no té
hits –explica el director
musical, Paolo Carignani–,
no hi ha àries famoses. Mu-
sicalment és una obra me-
ravellosa, especialment in-
dicada per als melòmans,
amb una apreciable evolu-
ció en el llenguatge de
Verdi”. L’obra data de mit-
jans del segle XIX, “Wagner
arriba prepotentment i es
considera que Verdi ja és el
passat”, segueix Carignani.
“Després d’escoltar Lohen-
grin i estudiar-lo, Verdi co-

mença a plantejar-se què
vol dir això de la moderni-
tat. Així que pren una
òpera prèvia seva, Simon
Boccanegra, que s’havia
estrenat uns anys abans
sense gens d’èxit, i la can-
via radicalment”. En la re-
escriptura hi té molt a
veure la col·laboració que
va iniciar amb el llibretista
Arrigo Boito i que després
seguiria amb Otello i Fals-
taff. “El gran repte per als
directors d’escena i musi-
cal és trobar aquesta mo-
dernitat que proposava

Verdi, el diàleg constant
entre la música i l’escena”.

Protagonitzada pel barí-
ton Anthony Michaels-
Moore (Lucia di Lammer-
moor i Andrea Chénier),
acompanyat de Krassimira
Stoyanova, Giacomo Pres-
tia i Neil Shicoff en els pa-
pers principals –també hi
ha un segon repartiment–,
el títol explica com Simon
Boccanegra, excorsari con-
vertit en el dux de la Repú-
blica de Gènova després
d’una revolta popular al
segle XIV, perd la seva

amant (mor en el pròleg) i
la seva filla, que viu amb el
seu adversari polític, que és
l’únic que coneix la seva
identitat real. Tota l’obra és
un constant estira-i-arron-
sa entorn de qui és ella i
amb qui s’ha de casar
enmig d’un complicat en-
tramat polític.

El tema no podria ser
més indicat per al drama-
turg José Luis Gómez, di-
rector del Teatro de la Aba-
día, que sovint s’endinsa en
temes polítics “pel meu aza-
ñisme” (d’Azaña), com diu

Anthony Michaels-Moore (esquerra) i Neil Shicoff són dues de les veus importants en aquest muntatge de Verdi dirigit per Losé Luis Gómez ■ MARIA ÀNGELS TORRES
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Còmics
d’avui
Pallars 1487
Oriol i Núria
Garcia
El comtat del Pallars va
ser el darrer a resistir el
poder del rei. Tota la com-
plexitat de la guerra civil
catalana al segle XV a tra-
vés d’un esplèndid dibuix
que retrata el paisatge
humà que transcendeix
els fets històrics. Còmic
ben narrat amb protago-
nisme femení.
(CASALS. 12 €)

Eagle 2
K. Kawaguchi
La carrera a les primàries
dels EUA continua en
aquest excepcional
manga protagonitzat pel
senador Kenneth Yamao-
ka. Al segon lliurament
descobrim alguns episo-
dis del passat del candi-
dat, com la seva participa-
ció a Vietnam, alhora que
s’intensifica la bruta lluita
política. Apassionant.
(GLÉNAT EDICIONES. 10 €)

Insekt
S. Hommer
En un món on el fum no
deixa distingir ni les per-
sones ni les coses, un nen
és feliç amb els seus amics
malgrat que és diferent.
Quan sobtadament un dia
es descobreix la seva apa-
rença tothom el rebutja.
Una faula moral sobre la
intolerància amb dibuix
singular i final alliçonador.
(SINS ENTIDO. 15 €)

La vida en
viñetas
Will Eisner
Eisner ha estat un gran
mestre del còmic, capaç
de crear un heroi clàssic
d’aventures com The Spi-
rit i de narrar el fracàs del
somni americà a través de
novel·les gràfiques.
Aquest llibre és una reco-
pilació dels seus còmics
més autobiogràfics.
(NORMA EDITORIAL. 30 €)

Maria i jo
María i Miguel
Gallardo
Edició en català d’un
còmic autobiogràfic ple
de sentiment i tendresa.
La relació d’un pare amb
la filla autista plasmada
mitjançant unes vivències
dibuixades pel traç màgic
d’un dels nostres grans
autors contemporanis.
Obra guanyadora del
Premi Nacional del Còmic.
(LA GALERA. 12 €)

Cuaderno de
tormentas
David Rubín
La intensitat artística de
l’autor gallec ha arribat al
seu punt més àlgid amb
una obra que enlluerna i
alhora fa neguitejar el lec-
tor. Un dibuixant ha per-
dut la inspiració creativa i
descendeix a un infern
oníric per recuperar-la.
Un recorregut vital farcit
d’experiments.
(PLANETA. 12,95 €)

Carles
Santamaria

José Luis Gómez
posa l’accent en
la revolució
social i en “el
sorgiment de la
civilitat”

1. J.L. Gómez (esquerra) i P. Carignani (dreta),
directors escènic i musical ■ F. MELCION
2. K. Stoyanova interpreta Amelia ■ M.A. TORRES
3. Verdi treballa especialment els moviments
corals en l’obra ■ M.A. TORRES

ell mateix. Així, no és es-
trany que, posats a buscar
un punt de l’obra on situar
l’accent dramatúrgic hagi
escollit precisament el “re-
publicanisme nuclear”, com
l’anomena, i la capacitat del
protagonista de “perdonar
l’enemic, una cosa que en el
país on hem viscut està
molt a l’ordre del dia”.

Respecte a la posada en
escena, Gómez assegura
que ell no creu “en lectures
modernitzadores” sinó que
“un s’ha de cenyir a l’ànima
del material amb què treba-
lla”. I així, com ja fa habitu-
alment en les obres de tea-
tre que dirigeix, ha decidit
“despullar la posada en es-
cena de qualsevol element
ornamental i anar al nucli
de la història, tant la histò-
ria política com la de les
persones”.

La revolució en el vestit
Gómez ha comptat amb la
inestimable ajuda de Carl
Fillion, que ha creat una es-
cenografia que defineix
“com un dispositiu que es
va transformant i crea es-

pais per als cantants”, tot i
que Joan Matabosch, direc-
tor artístic del Liceu, mati-
sa: “És un dels muntatges
més complicats del Liceu”;
i del vestuari d’Alejandro
Andújar, un dels elements
clau de la posada en esce-
na. “El vestuari és un pas-
seig per dos segles de la
seva història, des de la Re-
volució Francesa fins al
segle XXI”, apunta el disse-
nyador. I és que segons
Gómez, la veritable socia-
lització i, per tant, la pri-
mera revolta, neix amb la
Revolució Francesa.

Respecte a la seva sego-
na experiència en el món de
l’òpera, Gómez assegura
que “hi ha alguna cosa
crazy a l’òpera quan pre-
tens posar i treure 80 per-
sones a escena en un mo-
ment”. “M’agrada el treball
coral, que et permet grans
dinàmiques com el movi-
ment de les masses corals”.
Pel que fa al treball actoral,
té clar que sí que “cal una
vida per ser un bon actor i
una vida per ser un bon
cantant”, no es pot preten-

dre fer un treball psicològic,
“no hi ha temps”. “L’òpera
està més enllà de la psicolo-
gia, la música treballa amb
arquetips”, diu. I pel que fa
a les modernitzacions siste-
màtiques en el món de
l’òpera, opina que “no
tenen ancoratge, només
són una exageració, i quan
es fa això, el marge d’error
és molt ampli”. Amb tot, té
clar que l’òpera “necessita
l’audàcia d’explorar que
l’hàbit representacional no
ha fet, cal sacsejar, i l’òpera
té vitalitat ara per a aques-
ta riquesa exegètica”.

En aquest sentit, el di-
rector musical té clar que si
l’òpera segueix viva i creix
en espectadors joves és
perquè ja no és aquell “es-
pectacle tradicional en què
les senyores són grasses i
els senyors baixos, sinó
perquè ara els cantants són
més actors. L’òpera sovint
ha viscut de fantasmes,
però necessita del sex ap-
peal que té el cinema i la
música rock si no ens
volem trobar amb els tea-
tres buits”. ■
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