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L’obra de Hemingway tanca el programa ‘La torna del Grec’ al Versus
‘El viejo y el mar’ puja a l’escenari
TEATRE I ESTRENA

c

ELENA HEVIA
BARCELONA

Fidel a la seva intenció de
jugar a fer-li la competèn-

cia al gran festival d’estiu, el Versus,
la petita sala alternativa, va més
enllà i allarga l’últim cicle de la seva
temporada, La torna del Grec, fins al
14 d’agost amb un més difícil enca-
ra: l’adaptació de la novel.la d’Ernest
Hemingway El vell i el mar en clau
minimalista. «Perquè el més petit
sempre es relaciona amb el més
gran», explica el seu director, Maria-
no Anós.

El muntatge, en castellà, proce-

deix de Saragossa –«una ciutat sen-
se mar», fa broma Anós– i recrea la
senzilla anècdota de la novel.la, en
què Santiago, un vell pescador cubà,
s’enfronta a la que possiblement
serà l’última batalla de la seva vida:
capturar un enorme i esmunyedís
peix, fins i tot a costa de deixar-s’hi
la pell. Dos actors –Pedro Rebollo,
com el vell, i Javier Aranda, com a
Manolín, el deixeble– s’encarreguen
de tornar a portar un text que ha es-
tat reescrit íntegrament per Anós. A
Rebollo, que ha visitat Barcelona en
diverses ocasions, és just recordar-lo
per la seva memorable participació
en la versió de La noche justo antes de

los bosques, de Bernard-Marie Koltès,
que es va presentar fa cinc anys a la
Beckett.

Més que encarnar els personat-
ges, els actors juguen a evocar-los en-
trant-hi i sortint-ne, i exercint també
de narradors. «Hi ha fragments evo-
catius que reflecteixen el passat i
moments en present que acostu-
men a coincidir amb les reflexions
de Santiago». Aquests pensaments
han estat reescrits per Anós en hen-
decasíl.labs blancs, «cosa que ajuda
a crear un ritme en què és fàcil re-
conèixer el balanceig del mar i el
pas del temps».

La companyia Arbolé procedeix

d’una tradició de teatre de titelles i
d’objectes, un rastre detectable en
un muntatge que té unes veles, qua-
tre caps i fustes i poc més com a
únic attrezzo. «Unes esquitxades en
un cubell d’aigua posen en funcio-
nament un oceà», explica Anós, que
ha sabut unir el teatre d’objectes
amb el de text.

Amb l’objectiu de ressaltar la uni-
versalitat del text –«el mateix He-
mingway afirmava que el peix era
una simple excusa per parlar d’al-
tres temes», subratlla Anós– en
l’obra no s’ha volgut accentuar la lo-
calització cubana, que sí que és de-
tectable, no obstant, en la música
original, «melancòlica i emotiva», de
José Luis Romeo, que ha inclòs en la
banda sonora alguns sones i havane-
res. Tot plegat per explicar una mo-
desta història «amb un fons de re-
flexió extraordinari».<33 Aranda (darrere) i Anós.

La soprano Mariola Cantarero va conquistar el
públic amb la seva airosa interpretació d’Adina

El Liceu sedueix
a Finlàndia amb
‘L’elisir d’amore’

c
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ÒPERA I FESTIVAL

El debut del Liceu al Festi-
val de Savonlinna (Finlàn-

dia) es va saldar dimarts a la nit amb
un excel.lent gust de boca: el públic
va respondre amb vuit minuts d’efu-
sius aplaudiments i va disfrutar
amb el joc d’amor que van protago-
nitzar una soprano sobrada de facul-
tats, la granadina Mariola Cantare-
ro, i un tenor de la vella escola, l’ar-
gentí Raúl Giménez, que va emocio-
nar amb la seva subtil interpretació
de la conegudíssima ària Una furtiva
lacrima. L’elisir d’amore de Donizetti
va seduir les 2.300 persones –l’afora-
ment al complet– que es van congre-
gar al pati d’armes del castell d’una
bucòlica població de només 28.000
habitants. Durant tres dies, aquesta
estrena va ocupar les primeres pàgi-
nes dels diaris locals.

La producció de Mario Gas es va
haver d’adaptar a un escenari més
reduït, cosa que va obligar els can-
tants a aprendre’s nous moviments.
La majoria va actuar amb desimbol-
tura, com l’eixerida Cantarero en el
personatge d’Adina. La cantant es va

convertir en l’estrella de la gala i va
demostrar que a més de fer el que
vol amb la gola té bons dots inter-
pretatius. Les veus en general van
traspassar bé l’escenari, si bé l’or-
questra, dirigida per Daniele Calle-
gari, no ho va aconseguir amb tant
encert.

q FIGURANTS ALBINS
Especialment anecdòtic va resultar
contrastar l’escassa expressivitat
dels figurants natius –molts albins i
de gairebé dos metres d’altura– amb
l’animat cor del Liceu, que va repre-

sentar amb ganes aquesta òpera bu-
fa amb què el músic bergamasc va
inaugurar el gènere comicosenti-
mental. Els espectadors van riure
amb les aventures del doctor Dulca-
rama, que va aparèixer, igual que en
el muntatge del Liceu, assegut al si-
decar d’una moto antiga. El rol
d’aquest xarlatà de fira, el causant
que el verdader amor triomfi al final
de la representació, va anar a càrrec
del baix italià Paolo Rumetz, que, vo-
calment, no va estar a l’altura. El
mateix va succeir amb el baríton
Víctor Torres (Belcore).

Però els gestos de complicitat i les
sorpreses del muntatge van convèn-
cer els assistents i alguns privile-
giats van poder agafar fins i tot l’am-
polleta que l’esmentat doctor els va
regalar, amb el mateix suposat beu-
ratge màgic que provoca tot l’embo-
lic argumental. Mentre passava això,
el públic seguia el ritme de l’engan-
xosa ària de Dulcamara picant de
mans i completament entregat.

El Liceu, el primer teatre espanyol
convidat al festival, posarà el colofó
a la mostra dissabte. Pel que s’ha
vist, aprovarà l’examen amb nota.<

33 Cristina Obregón (esquerra) i Mariola Cantarero i Víctor Torres (centre), a l’obra. Darrere, el cor del Liceu.

FESTIVAL D’ÒPERA DE SAVONLINNA

EL TOC CASTÍS

‘GOYESCAS’
I SARSUELESç

El segon programa
que ofereix el Liceu

en el festival es va estrenar
ahir a la nit. I la triomfadora
de la vetllada va ser una altra
dona, la soprano valenciana
Ana Ibarra, que després d’in-
terpretar Rosario a Goyescas
(en versió concert) va cantar
en cinc ocasions més, repas-
sant coneguts títols de la sar-
suela. Es van trobar a faltar
més assajos (els cantants i
l’orquestra van sonar una mi-
ca descompensats) i el pro-
grama va resultar llarg: de la
fosca òpera de Granados es
va passar a un non-stop de
duos i romances d’autors
com Sorozábal, Vives, More-
no Torroba, Guerrero i Bretón,
entre altres. En aquesta sego-
na part es va agrair la vivesa
d’algunes interpretacions.


