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Pertorbador i bell
viatge cap a la mort
La producció de Willy Decker i Sebastian Weigle
de ‘Mort a Venècia’ impacta el públic del Liceu

Willy Decker ha aconseguit el seu
propòsit. Després d’anys d’espera, el
director alemany i expert a escenifi-
car obres de Britten ha trobat al Li-
ceu les condicions per desenvolu-
par, en coproducció amb el Teatro
Real i l’Oper am Rhein Düsseldorf-
Duisburg, la seva visió de Mort a
Venècia, l’obra de maduresa de
l’autor. I en Sebastian Weigle el di-
rector musical idoni per extreure
d’una partitura de caràcter tonal i
lligada amb precisió al text tota la
seva força dramàtica. En tot cas, im-

pecable confluència de forces per ex-
plicar aquesta història de Thomas
Mann, que Visconti va mitificar en
el cine i a la qual el compositor va
dotar del seu propi llenguatge per
convertir-la en òpera.

La peça ha topat sempre amb la
poca disposició dels directors per
convertir-la en muntatge. I, per des-
comptat , l ’estrena a Espanya
d’aquesta producció no ha fet més
que confirmar que un projecte
d’aquesta dificultat necessita els re-
cursos dramatúrgics, audiovisuals i
coreogràfics exposats al Liceu per
convertir-lo en un espectacle de

gran bellesa visual que, sense deixar
de ser operístic, està dominat per la
teatralitat i el ritme cinematogràfic
de l’acció.

Els soliloquis de Von Aschenbach
(sòlid debutant Hans Schöpflin) es
desenvolupen per mitjà de recita-
tius que estan freqüentment re-
forçats pel piano. La música està
sempre al servei de la narració inte-

rior, que brilla especialment en l’ex-
posició dels somnis del protagonis-
ta. El viatge i estada a Venècia de
l’escriptor, en ple decaïment físic i
psíquic, per buscar la inspiració per-
duda són narrats amb rica varietat
temàtica. La decadent ciutat dels ca-
nals i els seus grotescos personatges
cobren un gran protagonisme en el
muntatge. I hi tenen molt pes els set
personatges del versàtil Scott Hen-
dricks, que mostren l’altre jo d’As-
chenbach.

Però el punt clau de la història és
el del descobriment de l’adolescent
Tadzio (l’actor i ballarí Uli Kirsch). La
visió d’aquest Apolo i l’obsessiva pas-
sió amorosa i eròtica que el protago-
nista sent per ell acaba donant sen-
tit a una existència que aparca els
convencionalismes. L’escriptor troba
en aquesta pertorbadora bellesa el
sentit últim de la creació. Les oníri-
ques imatges del seu ball amb ell nu
acaben mostrant com el viatge de
l’escriptor cap a la mort s’ha trans-
format en el seu verdader cant a la
vida. H

ALBERT BERTRAN

33 Una escena de l’aplaudida representació de Mort a Venècia.

La música brilla en
l’escena on s’exposen
els somnis
del protagonista

El festival de Manu Chao
El cantant va oficiar dimarts un intens concert sorpresa a Sant
Cosme H El barri acollirà el macrofestival Esperanzah el 2009

L’ARTISTA ANUNCIA DIVERSOS PROJECTES LLIGATS AL PRAT DE LLOBREGAT

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

Manu Chao, l’artista que somia
amb un altre món (i així titula una
de les seves cançons), va abanderar
en ple barri de Sant Cosme les se-
ves habituals consignes en el seu
últim concert sorpresa. Un recital
clandestí dels seus –«me dicen el clan-
destino por no llevar papel»– diu la lle-
tra del seu contagiós hit– que va
acollir dimarts el Centre Cívic Del-
ta del Prat de Llobregat. La convo-
catòria va sorgir de l’associació
GATS (Grups Associats per al Tre-
ball Sociocultural), la mateixa que
fa més d’un any va muntar una co-
sa similar al centre contemporani
La Capsa de la mateixa localitat.

Unes 1.300 persones van abarro-
tar el local i un centenar més es
van quedar sense poder entrar.
Van ser dues intenses hores de
música i reivindicacions, en les
quals el dissident francès no va dei-
xar de cridar «¡Sant Cosme!» men-
tre abordava títols com La vida es

una tómbola, Politik Kills i Me llaman
Calle –del seu nou disc La radiolina–,
inevitables èxits com Desaparecido i
Próxima estación: Esperanza, i versions
de Si me das a elegir, de Los Chichos, i
fins i tot la ranxera Volver. Tota una
declaració d’intencions pel que fa a
aquesta barriada llastada amb una
imatge lligada a les drogues i la de-
linqüència.

«La trobada amb Sant Cosme a pe-
nes acaba de començar –va admetre
abans del xou el carismàtic can-
tant–. Aquests tres dies en els quals
he estat assajant aquí ens hem estat
presentant; trencant el gel. A partir
d’aquí, van sorgint projectes, com

ara tocar als col.legis i, a mitjà termi-
ni, muntar una escola de rumba. Jo
vull tornar amb les guitarretes. ¡A-
quí hi ha els mestres i n’aprendrem
l’hòstia».

Però encara n’hi ha més: iniciati-
ves agosarades com la de muntar el
Festival Esperanzah –sí, sí, escrit
així–, amb acampada i marató d’ac-
tuacions a l’ús, que acollirà la pri-
mavera del 2009 el Parc Nou amb
caràcter de continuïtat anual. «D’a-
quí també això d’esperança», admet
Oscar Rando, com a portaveu de
GATS. «En realitat, sota aquest nom
se celebra una mostra a Bèlgica
muntada per entitats alternatives en
què l’any passat va actuar Manu
Chao. I qui està molt il.lusionat amb
la idea és el seu baixista, Gambeat»
[que també el va acompanyar en el
grup Mano Negra].

A aquest artista estendard del
mestissatge i de la lluita antiglobalit-
zació li agrada sortir al balcó del
món i fer la seva particular anàlisi,
extraient almenys un dubte encer-

tat: ¿Y ahora qué? (pregunta amb què
bateja una altra de les seves peces i
amb què subtitula La radiolina). So-
bre l’escenari, Chao va parlar dels
jocs olímpics de Pequín i de la situa-
ció del Tibet, i es va qüestionar si
haurien de celebrar-se al Marroc
«perquè la gent s’adoni de les cir-

cumstàncies en què viuen els refu-
giats del Sàhara».

«Com diuen els zapatistes,
creiem en un món on caben molts
mons –subratlla Rando–. «I que la
cultura és la millor agitadora de
consciències». És clar: a GATS no li
falla l’instint. H

Durant dues hores,
l’exlíder de Mano Negra
va intercalar diversos
dels seus contagiosos
‘hits’ amb consignes

ÁLVARO MONGE

33 Rodamón 8 Manu Chao, dimarts, al Centre Cívic Delta.


