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Simon Boccanegra
De Verdi.
Gran Teatre del Liceu, 23 de
desembre.

Amb Simon Boccane-
gra ha passat el con-
trari que amb Le noz-

ze di Figaro. Si en l’òpera de
Mozart la direcció d’escena
va ser més estimulant que la
musical, en la de Verdi ha
estat la batuta la que ha
mantingut el pols de la re-
presentació. El retorn de
Paolo Carignani va ser ben
afortunat gràcies a una ver-
sió precisa i flexible, atenta a
totes les facetes d’una parti-
tura de belleses menys evi-
dents que altres títols verdi-
ans. La suggerent atmosfera
de la introducció del primer
acte, la monumentalitat de
l’escena del consell, la terri-
bilità de la maledicció de
Paolo o el to elegíac de la
mort del Dux van rebre el
millor tractament per part
d’un Carignani que va obte-
nir un magnífic rendiment
de cor i orquestra.

Puntuals senyals de fatiga
no van afectar gaire la bona
impressió del Simon
d’Anthony Michaels-Moore,
més flexible en el fraseig a
mesura que el protagonista
s’acostava a la seva hora
final. Krassimira Stoyanova
(Amelia) va ser l’element
més refulgent, però la sopra-
no continua combinant un
cant meticulós amb una dic-
ció en què tota consonant és
anorreada en benefici del
preciosisme vocal. Giacomo
Prestia va fer justícia al ca-
ràcter de pregària de l’ària
de Fiesco, i Marco Vratogna,
a la perfídia de Paolo, men-
tre que, amb bronquitis o
sense, Neil Shicoff (Adorno)
va ser fidel a un estil abran-
dat, amb una trompeteria
vocal encara impactant.

José Luis Gómez no ha re-
sistit la temptació de conver-
tir una òpera ombrívola en
una peça tenebrosa, ni tam-
poc de passar del minimalis-
me visual a la nuesa quasi
miserabilista. Cert és que
l’acció estava ben menada,
cosa que, tanmateix, deixa-
va més en evidència tots els
discursos previs sobre el ca-
ràcter polític de l’obra. Com
sovint en política, vam tenir
paraules, no fets.

Crítica
òpera
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Paraules,
no fets

La batuta
de Carignani
va mantenir el
pols de la funció

L’Archivoté
3.021registres
dedocuments
departiculars

Redacció
MADRID

La Comissió Mixta Estat-
Generalitat ha determinat
que existeixen 3.021 regis-
tres de documents de par-
ticulars que s’han de resti-
tuir a Catalunya. Pel que fa
al número de documents
que poden incloure aquests
3.021 registres, Rogelio
Blanco, director general
del Llibre, Arxius i Bibliote-
ques i president de la co-
missió, no ha volgut entrar
en detalls, ja que “un regis-
tre pot tenir un full o mil”.
Amb tot, no són dos mili-
ons de documents, la xifra
que es donava com a bona.
“Aquesta xifra és la de tot
l’arxiu”, afirma contun-
dent. “La qüestió és saber
què és un document. Un lli-
bre pot ser una entitat per
si mateixa o es pot dividir
en molts altres documents
si tenim en compte cadas-
cuna de les pàgines”,
raona. Així mateix, ha fet
saber que “l’arribada dels
documents serà lenta, ja
que s’ha de fer una còpia
autentificada de cada un”.
Amb tot, serà durant el
2009.

D’altra banda, el consell
de ministres ha aprovat el
reial decret que permet la
devolució dels documents
incautats durant la Guerra
Civil als particulars de la
resta de l’Estat. ■

Qatarpromou
laCapital
delaCultura
Catalana

Redacció
BARCELONA

La Capital de la Cultura Ca-
talana es promourà a
Qatar, un dels països que té
la renda per càpita més alta
del món i que el 2010 acolli-
rà la Capital Àrab de la Cul-
tura. El president de la Ca-
pital de la Cultura Catala-
na, Xavier Tudela, s’ha
entrevistat amb les autori-
tats culturals de Qatar i ha
visitat les infraestructures
culturals de l’emirat per ar-
ribar a un acord sobre la
promoció. “És un dels paï-
sos que més està invertint
en cultura, tant en la crea-
ció d’infraestructures cul-
turals com en participació
de la població en l’activitat
cultural de l’emirat”, afir-
ma Tudela. En les properes
setmanes continuaran els
contactes per concretar les
primeres accions de col·la-
boració”. ■

Pausa:H.Pinter
Hi ha un abans i un després del pas del gran
dramaturg anglès en el teatre, si més no occidental

La mort del comediògraf, en
principi, Harold Pinter
(1930-2008) abans-d’ahir,
ha estat la crònica d’una
mort anunciada. Ja no va
poder anar a Estocolm a
rebre el premi Nobel de lite-
ratura del 2005, per la ma-
teixa malaltia que, en defi-
nitiva, li ha fet fer la pausa
definitiva i vital, ell que va
introduir al món del teatre
contemporani la importàn-
cia de les pauses. Pauses
equivalents al silenci i, pot-
ser, aquí caldria veure la im-
portància de la filosofia de
Bergson en molts dels grans
creadors contemporanis.
En qualsevol cas, crec ho-
nestament que hi ha un
abans i un després de Pinter
en el teatre, si més no occi-
dental. Unes obres les seves
que, potser, no s’explicarien
si no recordéssim que ell era
un noiet que va néixer i créi-
xer a l’est de Londres, cau
del jueus no acomodats,
com era el seu cas. Tampoc
ho entendríem si no recor-
déssim que la seva primera
temptativa va ser la poesia i
que, en definitiva, va ater-
rar a l’escena potser per ca-
sualitat i, per què no, per
guanyar-se la vida, com a
actor! Segurament empès
per la seva primera muller,
una extraordinària actriu
que, imagino, és força des-
coneguda aquí, Vivien Mer-
chant.

Anant per parts, un jove
Pinter, jueu (d’avantpassats
hongaresos i portuguesos)
de l’est de Londres, hi insis-
teixo, una part de l’extraor-
dinària ciutat que, als anys
trenta del segle passat, era
molt més inhòspita que no
és ara mateix i que, segura-
ment, explica els personat-
ges, sovint cockneys d’algu-
nes de les seves obres. De
tota manera un aprenent de
poeta, cosa que sempre
m’ha fet pensar que el títol
d’una de les seves obres
dites emblemàtiques, Festa
d’aniversari (1957), és en el
títol ja un homenatge al T.S.
Eliot de teatre, a l’autor de
The coktail party (1950),
per no parlar de l’obra pin-
teriana No man’s land
(1975), d’obvis ressons de
The waste land (1922),
l’obra poètica eliotiana su-
perclàssica (mater et ma-
gistra de la modernitat lite-
rària) i, naturalment, excel-
sa. Un autor, Eliot, que,
segons diverses manifesta-

un comediògraf que, d’al-
guna manera, li calia tre-
pitjar l’escena, com ho va
fer a bastament, fins i tot
com a actor de repertori,
interpretant des de Sha-
kespeare a Noel Coward.
Un gran aprenentatge, per
altra banda. Pinter, a més,
va ser amic i, en especial,
admirador de Samuel Bec-
kett, un genuí represen-
tant, sempre seguint
Brook, del “teatre buit”. És
a dir el conreat per autors
que no trepitgen un esce-
nari. I que quedi clar que ni
Brook vol dir que ni els uns
ni els altres vulguin veure
el pati de cadires buit. Fins
a la mort de Beckett, Pin-
ter li va sotmetre les seves
obres. Per a l’aprovació,
imagino.

Per altra banda, fa molts
anys que vaig traduir Bec-
kett, en obres que m’han
piratejat o, senzillament,
robat, així és el món de l’es-
cena catalana, i aleshores i

ara penso en la importàn-
cia de les seves pauses en
l’original. Unes pauses que
són germanes bessones del
silenci, de la creació de si-
lenci, una habilitat pinteri-
ana que va desenvolupar
tan bé en el teatre com en
els seus guions cinemato-
gràfics. El seu talent, a més
a més, el va fer envoltar-se
de grans directors, tant per
a l’escena (Peter Hall, en
primer lloc) com en el cine-
ma (Losey i el seu esplèn-
did The servant).

En la mort, lamentable-
ment, de Harold Pinter,
tots plegats potser hem de
pensar en la importància
de la poesia en la base de
qualsevol empresa literà-
ria, fins i tot la teatral, que
fa que no disculpem una
mala dicció, com ha estat el
cas, quan hem vist alguns
Pinter nostrats. En el prin-
cipi, i, segurament, des-
prés, és la paraula. I ben
dita. ■

Pinter va rebre el doctorat ‘honoris causa’ de la Universitat de Leeds l’abril del 2007 ■ AFP

Fins a la mort de
Samuel Beckett,
Harold Pinter
li va sotmetre
les seves obres
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cions, Pinter admirava, a
desgrat de la seva evident (i
tan lamentada) judeofòbia,
la d’Eliot.

Damunt de l’escenari
El que em sembla que no
ofereix cap dubte, pensant
en Pinter, és que era un re-
presentant de primera
d’allò que Peter Brook n’ha
dit de “teatre ple”. És a dir,


