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‘Unllocconegut’sacsejaturmentsdelpassat
L’espectacle, dirigit
per Carme Portaceli,
s’estrena demà a la
Sala Muntaner

Teresa Bruna
BARCELONA

“M’interessen les obres que
s’engeguenquanacabal’acció.
És quan la ment comença a
funcionar”, diu Carme Porta-
celi. Parla d’Un lloc conegut,
un text de Daniela Feixas,

que hi intervé també com a
actriu al costat d’Ester Bové
i Albert Triola. S’estrena de-
mà a la Sala Muntaner.

Mostra l’escalada de tensi-
ons que es va produint entre
una parella de classe benes-
tant i Mina, una noia a qui la
dona atropella. Mina no vol
anar a l’hospital, i la dona la
fa passar a casa seva. El que
havia de ser una atenció es-
devé una situació inquie-
tant. Quan el marit torna de
viatge es troba una misteri-

osa persona que s’ha que-
dat a viure a casa i que a poc
a poc va xuclant la persona-
litat de la seva companya.

El guió parteix d’una notí-
cia real: l’assetjament escolar
que va patir un noi que des-
prés es va suïcidar. “Només
és el punt de partida, la resta
és ficció, i l’assetjament és
una part fosca del passat, un
pou al qual no s’havien en-
frontat mai”, explica Porta-
celi, que descriu l’obra com
“un thriller del segle XXI que,

com David Lynch, explora el
món de l’obsessió”.

Agraeixen l’acollida de la
Sala Muntaner: “A més, per
les dimensions, hi col·labora
el punt claustrofòbic de
l’obra en tenir el públic pro-
per”. Refusen definir-la com
a sala alternativa: “És una
sala arriscada de petit for-
mat. Què vol dir alternativa?
És un concepte massa clàs-
sic i absurd. S’ha d’anar amb
compte. El llenguatge no és
innocent”, diu Portaceli. ■

Daniela Feixas i Ester Bové interpreten dues dones atrapades
per un passat amb el qual no s’havien enfrontat mai ■ DAVID RUANO

Òperad’ànimarussa
ElLiceuestrenaunnoufinaldeproducciópròpiade ‘Khovantxina’, l’òperaque
Mussorgskivadeixar inacabada iqueXostakóvitx iRimski-Kórsakovvanorquestrar

Marta Porter
BARCELONA

Atractiva proposta la que
s’estrena aquesta nit al
Gran Teatre del Liceu.
Atractiva perquè l’òpera
Khovantxina, de Modest
Mussorgski, feia 18 anys
que no es representava al
teatre de la Rambla, perquè
és un clar exponent de la
música i l’ànima russa, i
perquè el director assistent
de l’Orquestra del Liceu,
Gueràssim Voronkov, i el di-
rector musical de la pro-
ducció, Michael Boder,
n’han reescrit el final.

I és que estem davant
d’una òpera inacabada.
Mussorgski va morir a mig
escriure-la i la va acabar
Rimski-Kórsakov, el seu es-
tret col·laborador, que la va

estrenar el 1886. Amb tot,
la versió que més ha trans-
cendit en els últims anys ha
estat la de Dmitri Xostakó-
vitx, que en va fer una se-
gona orquestració i un nou
final, estrenats el 1960 al

Teatre Kirov de Leningrad
–també la van versionar
Ravel i Stravinsky.

La que ara es presenta al
Liceu és la versió orquestral
de Xostakóvitx, més prope-
ra al simfonisme de Mahler
que la de Rimski-Kórsakov,
que segueix la tradició de
Glinka, tot i que amb el final
de Stravinsky.

Boder explica que el mo-
tiu d’aquesta nova versió,
feta expressament per al
Liceu, és que “el final de
Xostakóvitx acabava amb
trompetes i fanfàrries, men-
tre que la de Stravinsky és
més coincident amb la dra-
matúrgia, amb el suïcidi
final. Nosaltres hem accen-
tuat aquesta sensació final
d’interrogant”. Amb tot,
Boder explica que han can-
viat part de la instrumenta-

ció “per fer-la més clara i di-
recta, més intensa”, de ma-
nera que “de vegades sem-
bla un oratori i altres un
camp de batalla”. I és que,
com diu Joan Matabosch,
director artístic del Liceu,
“no hi ha un final legitimat”.

La dramatúrgia
En el pla dramatúrgic, la his-
tòria se situa a Moscou el
1682, en una època de con-
vulsions socials i polítiques
que es resoldrien amb l’as-
sumpció del poder absolut
per Pere I el Gran. Aquestes
convulsions conformen el
nucli argumental del llibret,
escrit també per Mussorgs-
ki, a través de les relacions
que estableixen els mem-
bres de la família Khovanski
amb els tres poders en dis-
còrdia: nobles, creients i po-

lítics –val a dir que Kho-
vantxina es tradueix com El
complot dels Khovanski.

La versió escènica que ara
ens arriba es va estrenar al
Théâtre de La Monnaie de
Brussel·les fa deu anys, amb
direcció escènica de Stein
Winge. “És una òpera real-
ment complicada de portar a
escena perquè res no està
acabat. És una òpera mera-
vellosa i brutal que descriu la
història de Rússia. Mus-
sorgsky hi va estar treballant
durant 14 anys a glops de
vodka”, assenyala Winge. El
músic va morir en la misèria.

“Musicalment, per a mi
–segueix Winge– és extra-
ordinària, molt potent, amb
sentiments que omplen de
sentit una trama molt actu-
al, amb referències al feixis-
me, i en què la gent mata i

acaba en suïcidi col·lectiu”.
Escènicament, però, Win-

ge ha decidit apostar per la
senzillesa “per mostrar la
força i el poder de la trama”.

Pel tenor Vladímir Ga-
louzine, el seu personatge, el
príncep Andrei Khovanski,
“pretén arribar al poder i
regnar, però no té caràcter,
és feble, es perd entre dones
i vodka. No m’és gaire sim-
pàtic, però vocalment té mo-
ments musicals molt forts”.
Per contra, la mezzo Elena
Zaremba descriu la seva
Marfa com una dona noble i
respectada, traïda en l’amor
i creient, que decideix im-
molar-se pel seu desacord
amb Pere el Gran”.

Khovantxina se’ns ofe-
reix com un retrat de la
història de Rússia i de la
seva música. ■

Les lluites pel poder, ja sigui polític, religiós o social, conformen la trama d’aquesta òpera, en què els personatges esdevenen víctimes passives de la història ■ ANTONI BOFILL

‘El complot
dels Khovanski’
descriu de forma
apassionada i
brutal la història
de Rússia




