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enrere pel que fa a l’exqui-
sidesa del fraseig va que-
dar l’Elisabeth d’Adrianne
Pieczonka, qui mai va for-
çar els seus notables recur-
sos (tot i que el paper li cau
un xic greu) per encarnar
una reina d’emotiva digni-

tat. Va ser impossible no
deixar-se arrossegar per un
vibrant Carlos Álvarez com
un Rodrigue de miop idea-
lisme, per això encara seria
més desitjable que el seu
cant fos menys monolític.
Giacomo Prestia va tenir

U
na lletra de diferèn-
cia, només una essa,
però tot un món de

distància. Per fi Don Carlo
ha esdevingut Don Carlos al
Liceu, en el francès original
i ultracomplet, incorporant
els passatges tallats per
Verdi abans de l’estrena a
París el 1867. Llàstima que
el teatre no cregués conve-
nient traduir l’interessant
article de Bertrand de Billy
al programa de mà de
l’Òpera de Viena, copro-
ductora d’un muntatge ori-
ginat a Hamburg el 2001,
on exposava amb claredat
les diferències entre les di-
verses edicions, però la
funció va deixar clar que
aquest títol és una de les
més imponents i omnicom-
prensives obres mestres de
Verdi, un veritable transat-
làntic que necessita un ca-
pità amb el cap ben clar per
arribar a bon port. Aquest
va ser Maurizio Benini, un
director que va mantenir
en tot moment el pols del
drama i que va trobar el to
just per a cada escena. Una
orquestra a bon nivell (les
petites defallences van ser
lògiques donada la marato-
niana partitura) i un cor
pletòric (reforçat per un
conjunt de bolo, suposem
que més car que Puig-reig i
més barat que el Cor de
Cambra del Palau) van aju-
dar a establir les bases
d’una veritable fita en els
annals del Liceu.

La disparitat d’accents (ni
un francòfon a la vista) no
va ser obstacle per a l’èxit
d’un cast de molt bon ni-
vell. Triomfadora indiscuti-
ble va ser Sonia Ganassi,
Eboli de registres homoge-
nis, seductora feminitat i
ben controlats arrauxa-
ments sense necessitat de
caure en vulgaritats. Gens
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Algú dubtava que
hi hauria guirigall?
Hi va haver qui va
venir amb xiulets

XavierCester

Konwitchny és molt fidel a la trama i els detalls afegits il·luminen aspectes soterrats dels personatges ■ RUTH MARIGOT

tots els atots de rotunditat
vocal per adaptar-se a la
visió despietada que el
muntatge fa de Philippe II, i
alhora la capacitat de mos-
trar el vessant més fràgil
del monarca en la seva
gran ària. La confrontació
amb el Gran Inquisidor va
generar espurnes, tot i que
Eric Halfvarson no estava
en bona forma, completant
el trio de baixos l’eficaç
Monjo de Dan Paul Dumi-
trescu. L’únic, si bé seriós,
punt negre va ser el Don
Carlos de Franco Farina,
encarnació esquizofrènica
entre uns intents no sem-
pre reeixits de matisar la
seva veu i uns brams insu-
portables en les ascensions
a l’agut. El tenor va ser un

dels protestats pel públic,
L’altre, esclar, va ser Peter
Konwitchny.

Algú dubtava que hi
hauria guirigall? La gran
ironia és que, en el fons,
Konwitchny és molt fidel a
la trama i els nombrosos
detalls afegits no fan més
que il·luminar aspectes so-
terrats dels personatges
que l’obra mateixa deixa
implícits. Perquè, de fet,
Don Carlos planteja la trà-
gica col·lisió entre esfera
privada i esfera pública, on
amor i il·lusions queden
anorreats per un poder en
estat pur, cec i omnímode.
L’esmolat humor del direc-
tor esclata en el ballet,
convertit en una sàtira de
la domesticitat middle

class, mentre que l’auto-
dafé és una mostra de pur
geni teatral, on Konwit-
chny dinamita sense mira-
ments la quarta paret per
fer participar el públic en
un violent espectacle me-
diàtic. I el públic, ben mo-
nàrquic, va entrar en el joc
aplaudint l’entrada dels
sobirans. També hi va
haver qui va venir prepa-
rat portant xiulets de casa.
L’entrada del Liceu, ¿pot-
ser és més barata que la
del Palau del Sado? Maso-
quisme també s’escriu
amb essa.

*
Don Carlos, DE VERDI.
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Sundance
premiados
filmssobrela
guerrad’Iraq

Redacció
PARK CITY

Dues pel·lícules sobre la
guerra d’Iraq, Grace is
Gone i el documental No
End in Sight, han estat pre-
miades al Festival Sun-
dance, que es va clausurar
dissabte a la nit a la ciutat
nord-americana de Park
City. Grace is Gone és un
drama protagonitzat per
John Cusack, que interpre-
ta un pare de família patri-
ota. La seva dona mor en
combat a la guerra d’Iraq, i
ell ha de donar la notícia als
seus fills. El film ha guanyat
els premis al millor guió i
del públic. El seu director,
James Strouse, va explicar
que li han demanat amb in-
sistència si es tracta d’un
al·legat contra la guerra,
però ell simplement respon:
“És una pel·lícula a favor
d’Amèrica”.

El documental No End in
Sight s’ha endut un premi
especial del jurat per “haver
mostrat clarament unes de-
cisions polítiques errònies
que han conduït al fracàs
catastròfic de la invasió i
l’ocupació nord-americana
d’Iraq”, segons el jurat.

D’altra banda, el film
Padre Nuestro ha guanyat
el gran premi del jurat al
Festival de Sundance i ha
continuat, en certa mane-
ra, amb l’explosió del cine-
ma mexicà als EUA, que
s’ha materialitzat amb una
quinzena de nominacions
als Oscars aquesta setma-
na. El film narra la història
d’un jove sense papers me-
xicà que busca el seu pare a
Nova York. El director és el
nord-americà Christopher
Zalla. La pel·lícula brasilera
Manda Bala ha guanyat en
la categoria del millor docu-
mental. La cinta s’endinsa
en el món del crim i la cor-
rupció al Brasil, i està diri-
gida pel també nord-ameri-
cà Jason Kohn. ■

Morl’assagista literariClaudioGuillén
Fill del poeta Jorge
Guillén, era un gran
expert en literatura
comparada

Redacció
MADRID

L’acadèmic de la llengua es-
panyola i escriptor Claudio
Guillén va morir abans-
d’ahir a la nit a Madrid, als
82 anys, mentre mirava La
reina de África a la televi-

sió. Avui, a la una del mig-
dia, serà enterrat al cemen-
tiri civil de Madrid.

Especialista en literatura
comparada, va exercir de
catedràtic a les Universi-
tats de San Diego, Princen-
ton i Harvard, d’on va ser
professor emèrit. Tot i
haver nascut a París, amb
quinze anys va exiliar-se
amb el seu pare, el poeta de
Valladolid Jorge Guillén, als
Estats Units, on va exercir
la seva carrera d’estudiós

de la literatura fins que el
1982 va exportar per pri-
mer cop al país l’assignatu-
ra de literatura comparada
a la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB).

El 1999 va ser honorat
amb el Premio Nacional
d’assaig per la seva obra
Múltiples moradas, on
aplega part dels seus estu-
dis literaris.

L’escriptor Arturo Pérez-
Reverte, que ocupava cadi-
res contigües a la Reial Aca-

dèmia, destacava ahir l’ex-
cepcionalitat de Guillén:
“Era un acadèmic impeca-
ble i un exquisit i perfecte
cavaller, d’aquesta gent que
ja no n’hi ha”. També va re-
memorar un episodi poc co-
negut de Guillén: “Va lluitar
amb les tropes aliades du-
rant la Segona Guerra
Mundial”.

El director de l’Acadèmia
espanyola, Víctor García de
la Concha, es va mostrar
molt sorprès per la notícia:

“Era un home ple de vida,
il·lusions i projectes”.

De fet, dues hores abans
de la seva mort, Guillén
havia estat treballant amb
la seva dona en els prepara-
tius d’un epistolari del seu
pare, amb l’expectativa de
publicar-lo properament.

Entre els seus treballs re-
cents, hi ha el pròleg de
l’edició popular de Cien
años de soledad, de García
Márquez, que preparen
conjuntament les 22 acadè-

mies dedicades a la llengua
espanyola.

El director de l’Institut
Cervantes, César Antonio
Molina, va destacar la vita-
litat laboral de Guillén re-
cordant que estava a punt
de presentar una obra dedi-
cada a Goethe, i el filòleg i
acadèmic José M. Blecua,
que va compartir despatx
amb ell durant 10 anys a la
UAB, va dir que el seu com-
pany “deixava un buit difí-
cil de substituir”. ■


