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esprés d’aquell tant des-
gavellat com pretensiós
DQ. Don Quijote en Bar-

celona, de José Luís Turina, que
van dirigir escènicament en la pri-
mera temporada del Liceu ressor-
git de les cendres, Àlex Ollé i Car-
lus Padrissa –és a dir, dos dels fun-
dadors actius de La Fura dels
Baus– han tornat al mateix teatre
per posar en escena, amb la valuo-
sa col·laboració de l’artista Jaume
Plensa en l’escenografia i el ves-
tuari, dues obres excepcionals de
curta durada emmarcades en l’im-
peri austrohongarès en plena des-
integració i així, doncs, en la sego-
na meitat dels anys deu del segle
XX: Diari d’un desaparegut, del
txec Leos Janácek a partir d’un fic-
tici diari anònim d’un pagès tur-
mentat pel desig que sent per una
gitana que, inspirant-se en un cas
real, va escriure Ozef Kalda, un en-
tremaliat funcionari ferroviari; i El
castell de Barbablava, per a la qual
l’hongarès Béla Bartók va inspi-
rar-se en un llibret de l’escriptor i
teòric cinematogràfic Béla Balázs,

D

que recrea el conte de Perrault so-
bre la llegendària figura de l’aris-
tòcrata que assassina les seves es-
poses. Emparats en una tant mati-
sada com enèrgica interpretació de
les riques i tenses partitures de Ja-
nacék i Bartók, amb una conven-
çuda direcció musical de Josep
Pons, i aprofitant el joc que conce-
deixen aquestes dues obres apas-
sionants, sense renunciar a emmi-
rallar-les, el retorn al Liceu de Pa-
drissa i Ollé ha estat brillant i, per
un cop, així ho va reconèixer el pú-
blic de l’estrena d’aquesta encerta-
díssima coproducció del teatre
barceloní i l’Opéra National de Pa-
rís.

Representades les obres una
darrere l’altra sense entreacte, pri-
mer apareix en la fosca escena el
pagès Janik per expressar el seu
desig per la gitana –l’alteritat repu-
diada i exclosa, però també el mis-
teri que convida a la fantasia se-
xual– des d’un forat a l’escenari
que simbolitza l’home enclotat per
la moral. Embolcallat amb un pas-
satge musical de gran bellesa, hi ha
un moment en què la posada en es-
cena, amb uns cossos nus arrosse-
gant-se fins que envolten la pare-
lla, tramet la força de la sensualitat
que durà Janik –excel·lent Michael
König– a seguir la desitjada gitana,
sobre la caracterització de la qual
tinc l’únic retret per fer d’aquest
muntatge: per què vesteix i es mou
com una prostituta actual? No ho
dic perquè sigui actual, sinó per-
què la imatge d’una prostituta no
es correspon a la naturalesa del
personatge, ben interpretat, amb

tot, per Marisa Martins.
Si el protagonista de Diari d’un

desaparegut cedeix a la passió que
el mena a una vida desconeguda
rodant pel món, el personatge fe-
mení –Judit, intensa Katarina Da-
layman– de l’única òpera de Bar-
tók entra en un espai clos per des-
cobrir-ne el misteri: què amaguen
les set portes tancades del castell
de Barbablava? Amb un espai buit
d’objectes, on les imatges projec-
tades evoquen el potencial il·lusori
i fantasmal del cinema per confi-
gurar el castell com un espai men-
tal, la proposta escènica no tanca el
potencial significatiu de les portes
que van obrint-se: l’horror que
amaguen –fins i tot quan hi ha be-
llesa– ho és de l’imperi austrohon-
garès –o de qualsevol altre estat
poderós– o habita en la imaginació
humana? Una cosa i altra i moltes
més coses. Aquesta breu i fatalista
obra mestra és inesgotable i es fa
present amb la concepció escènica
de La Fura dels Baus, fent un virat-
ge cap a la contenció i l’intimisme,
i Jaume Plensa. En tot cas, hi ha un
moment en què les imatges, que ju-
guen al teatre dins del teatre en
mostrar espais de l’edifici del Li-
ceu, potser visualitzen massa i es
fan excessives. Resta, però, la for-
ça del joc i de llum i ombres d’ins-
piració expressionista passada per
Welles.

És així que l’ombra gegantina
projectada per Barbablava –impe-
cable Willard White– pot recordar
la figura del ciutadà Kane –un altre
poderós solitari– deambulant pel
castell de Xanadú.

� Obres: Diari d’un desaparegut i El

castell de Barbablava

Autors: Leos Janacék i Béla
Bartók
Direcció musical: Josep Pons
Direcció escènica: Àlex Ollé i
Carlus Padrissa
Intèrprets: Michael König, Marisa
Martins; Willard White, Katarina
Dalayman. Orquestra del Gran
Teatre del Liceu
Lloc i dia: Liceu, Barcelona. 2 de
novembre de 2007

òpera | «diari d’un desaparegut» i «el castell de barbablava»

IMMA MERINO

Un home en un forat,
una dona que obre portes

Un instant de Diari d’un desaparegut, de Janácek, al Liceu. / QUIM PUIG

’hi ha prou d’escoltar l’inici del disc Fan-
tasies (AH054), per a dos pianos, per ado-
nar-se que Maria Lourdes i Lluís Pérez

Molina són uns intèrprets d’excepció. Aquella vet-
llada van canviar Schubert, Rachmaninof, Scriabin
i Gershwin per compositors catalans contempora-
nis i els dos pianos per un recital a quatre mans, àd-
huc a dues mans successives en les obres de Salva-
dor Pueyo. Moltes vegades en els petits concerts,
en les petites sales hi ha la gran música i, així va ser,
amb molt poc públic, tal vegada escaldat quan en
nom de la contemporaneïtat li han donat més gat
que llebre, a la Sala del Conservatori del Liceu.

Per a mi el pes de la sessió es va centrar en la se-
gona part, que va començar amb dos nocturns molt
profunds de Salvador Pueyo. El n. 2, que es va in-
terpretar en primer lloc, defensat per Maria Lour-
des, una mica més en la tradició dels nocturns pia-
nístics i amb moments extravertits. El n.1, més ex-
tens, en un prodigi de sensibilitat i de gradacions
sonores servit per Lluís, ens abocava a la indefecti-
ble reflexió que la nit provoca en els humans quan
sense gaire rigor fan balanç de la seva vida, de la
distància entre els somnis i la realitat i també del pe-
tit escalf que aquesta dóna quan en recull algun ni
que sigui parcialment. L’esclat sonor i interpretatiu
va venir amb l’obra de Taverna-Bech Constel·la-
cions, amb què els pianistes van arrabassar tota la
nostra atenció. Ens recreàvem amb les Plèiades i
s’acabaven de seguida, venia Cassiopeia, que des-
granava un per un els seus components fins que es
feia completa. L’assumpte no es va acabar aquí per-
què seguien les cinc obres de Pentàmer, que, fent-
nos travessar tota mena de mons, passant pels con-
trastos, l’incessant discurs interior, la ironia d’un
vals campestre, un nocturn dialogat..., duien a un
Impromptu final esplèndid que ens feia preguntar-
nos com en una ment compositiva hi poden habitar
tantes notes alhora, per a quatre mans, i sonar tan
entrellaçades, netes, precises i rotundes. D’una
gran obra, composta en homenatge a Bartók, en van
fer un prodigi.

� L’esclat sonor i interpretatiu va venir
amb l’obra Constel·lacions, amb què
els pianistes van arrabassar tota la
nostra atenció.

El nivell interpretatiu es va mantenir en els Tre
divertimenti de Benet Casablancas, de pianisme es-
paterrant però que al mateix temps revelava una
concepció ben personal d’aquest gènere. El segon
dels divertiments, també un Nocturn, estava a les
antípodes dels escoltats fins aleshores i evocava tal
vegada una investigació sideral. Les Tres Sardanes
de Joaquim Homs que encetaren el recital deixaven
el dubte si la versió a quatre mans, del mateix com-
positor, no dóna una dimensió massa diferent a
obres inicialment concebudes per a cobla. Va se-
guir Cançó i Dansa, dedicada a Mompou, de Moi-
sès Bertran. I una peça titulada Cinc sorpreses,
d’Antoni Olaf-Sabater, molt en el seu estil però que
per aquest comentarista no van ser tantes ja que,
després d’un circuit expressiu, només la primera
acabava inesperadament amb una mena de nas de
barraca.

Potser es referia als diferents plantejaments de
cadascuna, la darrera una mica deutora del tipus de
música que feia Scott Joplin.
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clàssica | duo pérez molina

Esplèndides
quatre mans

� Programa: Obres d’Homs, Bertran, Olaf-Sabater,
Pueyo, Taverna-Bech i Casablancas pel duo Maria
Lourdes i Lluís Pérez Molina, piano a quatre mans.
Lloc i dia: Cicle Anna Ricci de l’ACIMC. Sala del
Conservatori del Liceu. 23 d’octubre.
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