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33 La soprano Eliana Lappalaien, en un moment de la representació, dilluns a Peralada.

EFE / ROBIN TOWNSEND

La S a l o m é de R ichard
Strauss envelleix molt bé.

Ja ha fet 100 anys i no li ha sortit ni
una arruga. Al contrari. Segueix tan
sensual i impetuosa com el primer
dia, tal com es va encarregar de de-
mostrar l’Òpera Nacional de Polònia
dilluns a la nit al Festival Castell de
Peralada. Un muntatge tan ambiciós
com la mateixa protagonista va
atraure un públic més entès i exi-
gent que el d’altres vetllades.

Salomé, estrenada a Dresden (Ale-
manya) el 1905, narra la sort que va
córrer Joan Baptista al negar-se a
complaure sexualment la fillastra
d’Herodes. La princesa, encarnada
per la soprano finlandesa Eliana
Lappalaien, aconsegueix que el rei
(Pawel Wunder) li concedeixi un de-
sig com a premi per ballar per a ell.
La popular Dansa dels set vels es va
transformar a Peralada (Alt Em-
pordà) en un striptease amb plomes

de cabaret i topless final.
A continuació, la protagonista li

demana al seu padrastre el cap del
Baptista –Jokanaan a l’obra– en una
safata de plata. Herodes li suplica
que reconsideri la seva macabra pe-
tició i li ofereix infinitat de regals:
joies, el vel sagrat del temple i fins i
tot la meitat del seu regne. Però la
tossuda i sàdica Salomé s’obceca i
un botxí acaba decapitant el profeta.
El monarca, horroritzat, ordena lla-
vors a la guàrdia que liquidi la seva
fillastra.

q CARÍCIES LASCIVES
Però abans d’aquest desenllaç, els es-
pectadors de Peralada van presen-
ciar com Lappalaien –que represen-
ta aquesta funció des del 1996– besa-
va i acariciava lascivament el cap en-
sangonat de Jokanaan. «El misteri de
l’amor és més gran que el misteri
de la mort», va cantar la soprano
preguntant-se per què el profeta
s’havia resistit als seus encants quan
tots els homes, inclòs el rei, la desit-

javen.
Al públic li va agradar la interpre-

tació de l’orquestra dirigida per Ja-
cek Kaspszyk. No obstant, en alguns
passatges la música tapava les veus
dels cantants. L’escenografia i el ves-
tuari combinaven elements de dife-

rents èpoques: bastides metàl.liques
i capes reials, dagues i talons d’agu-
lla, i tot plegat amb certs aires
bíblics.

L’Òpera Nacional de Polònia pre-
tenia recuperar l’esperit transgres-
sor i provocador de la partitura de

Richard Strauss i del text d’Oscar
Wilde en què es va inspirar el com-
positor. I, si ho hem de jutjar per la
intensitat amb què Lappalaien i els
seus companys de repartiment van
abordar els seus papers, ho va acon-
seguir.<

Una ‘Salomé’ audaç
impacta a Peralada

ÒPERA I FESTIVAL

CRISTINA BUESA
PERALADA

La protagonista va oferir un ‘striptease’
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El film, que evoca el cantautor country, s’estrena al novembre als EUA

Joaquin Phoenix recrea el geni
de Johnny Cash a ‘Walk the line’

MÚSICA I PEL.LÍCULA

c

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

La vida de la malaguanya-
da estrella country Johnny

Cash (1932-2003) té una bona ració
d’èpica cinematogràfica que no ha
passat inadvertida a la indústria de
Hollywood. Les seves penúries als
camps de cotó d’Arkansas i el seu
lent ascens fins a arribar a l’star sys-
tem nord-americà han impulsat el
realitzador James Mangold a rodar
Walk the line, una pel.lícula que reco-
rre l’agitada biografia de Cash coin-
cidint amb el 50è aniversari de l’edi-
ció de la seva primera cançó.

La cinta, que s’estrenarà el 18 de
novembre als Estats Units, està pro-
tagonitzada per Joaquin Phoenix i
Reese Witherspoon, que encarnen,
respectivament, Johnny Cash i la se-
va dona, la també cantant June Car-
ter, filla i neboda dels membres de
l’influent grup folk Carter Family. Es
dóna la circumstància que els dos
integrants de la parella van morir el
2003 amb mesos de diferència: June
Carter, el 15 de maig (després d’una
operació del cor), i Johnny Cash, el
12 de setembre, per complicacions
derivades de la diabetis que tenia.

Walk the line, que deu el títol a la
cançó I walk the line, una de les pri-
meres de Cash que van obtenir
l’èxit, centra el gruix del seu metrat-
ge en els anys 50 i 60, quan el can-
tant i guitarrista es va obrir pas al se-
gell Sun Records, compartint files

amb Elvis Presley, Jerry Lee Lewis i
Roy Orbison. Crescut a la rural Ar-
kansas, Cash es va traslladar, als 18
anys, a Detroit per treballar en una
fàbrica d’automòbils; després va in-
gressar a l’aviació i va ser en aquest
entorn quan va comprar la primera

guitarra i va compondre cançons
com Folsom prison blues.

El 1955 va realitzar la primera
audició per al fundador de Sun Re-
cords, Sam Phillips, a Memphis. El
21 de juny d’aquell any va publicar
el senzill amb les peces Hey porter i

Cry, cry, cry. Talls que van iniciar la
seva singladura com a trobador de
l’altra Amèrica, atent als sectors
menys afavorits de la societat.

Aquesta peripècia apareix recrea-
da al film en paral.lel a les seves rela-
cions sentimentals. Amb protagonis-

me per a la seva segona dona, June
Carter, coautora del clàssic Ring of fi-
re, que el mateix Cash va gravar
amb èxit. Es van conèixer el 1956,
però no es van casar fins al 1968. El
paper recau en Reese Witherspoon,
que ha expressat la seva emoció da-
vant la seva missió interpretativa.

«Des que era nena em va encan-
tar la idea de convertir-me en can-
tant, ja que la meva infància a Loui-
siana va quedar marcada per la
música de Johnny Cash», ha decla-
rat. Altres actors del film són Ginni-
fer Goodwin (en el paper de Vivian
Cash, la primera dona del cantant),
Robert Patrick (Ray, germà de Jo-
hnny Cash) i la cantant Shelby Lyn-
ne (la seva mare, Carrie Cash).

q DISCOS RETROSPECTIUS
El 50è aniversari de l’arrencada de la
carrera de Johnny Cash ha inspirat
una altra iniciativa, el llançament
de la caixa de quatre compactes The
legend, amb 104 cançons, set d’elles
inèdites. I l’obra de June Carter ha
donat peu a Keep on the sunny side:
her life in music, un doble compacte
que repassa la trajectòria de la can-
tant des dels seus cameos infantils
amb la Carter Family fins a una pre-
sa registrada poc abans de la seva
mort.

La biopic de Johnny Cash coinci-
deix amb un moment en què diver-
ses vides exemplars (o no tant) del
pop i el rock salten a la pantalla. És
el cas de Last days, inspirada en Kurt
Cobain, dirigida per Gus Van Sant i
ja estrenada als Estats Units, però no
a Espanya. I de Control, d’Anton Cor-
bijn, que evoca el també malagua-
nyat Ian Curtis (Joy Division). Brian
Jones, guitarrista dels Stones, serà
recordat en una cinta de Stephen
Woolley prevista per al 2006. I altres
projectes en marxa són les biogra-
fies de Jimi Hendrix (amb Andre
3000, d’OutKast) i Janis Joplin.<

33 Johnny Cash, a Nova York, el 1999. A la dreta, Joaquin Phoenix, a Los Angeles, el 2001.
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