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gunes cites, com La dam-
nation de Faust en la caval-
cada aèria, no van evitar el
sopor intens que genera la
peça; de fet, els menuts
només van reaccionar
quan el cavaller assota el
seu escuder.

Apuntem en l’haver de
Sotelo l’originalitat de con-
fiar el paper de Don Quixot
a un contratenor, un José
Hernández-Pastor inin-
tel·ligible quan cantava. La
poca claredat general en
l’enunciació del text va ser
un altre handicap seriós,

només superat pel Sancho
de Javier Galán. Encara
està per demostrar que els
espectacles concebuts per
a nens són eines efectives
per a la seva entrada en el
món de l’òpera i no un
subgènere autosuficient
en ell mateix. Sigui com
sigui, és difícil que Dulci-
nea estimuli ni les ganes
de tornar a l’òpera ni de
llegir Cervantes

*
Dulcinea,
DE SOTELO.
GRAN TEATRE DEL LICEU,
16 DE FEBRER.

La primera condició de
tota òpera pensada
per a nens és que

sigui una bona òpera. Dul-
cinea és un fruit típic d’una
gran efemèride cultural
–aquí, el 400è aniversari,
el 2005, de la publicació
del Quixot–, delerosa de
farcir el programa amb
projectes als quals no es
pugui penjar la temuda eti-
queta d’elitistes. El retard
amb què l’obra arriba al
Liceu accentua la sensació
que la seva data de caduci-
tat està més que superada.

A partir d’una premissa
no pas nova –un nen avor-
rit per la lectura del llibre
veu com els personatges
prenen vida–, el llibret
d’Andrés Ibáñez resumeix
els elements més coneguts
i hi afegeix un episodi nou,
tallat de soca-rel per un
Cervantes virtual. La posa-
da en escena de Gustavo
Tambascio aporta un vistós
embolcall visual, però, com
passa sovint, les projecci-
ons, els elements mòbils i
els acròbates serveixen per
omplir el gran buit que
deixa la música. Mauricio
Sotelo aplica una paleta so-
nora esmorteïda i un estil
vocal divagant a una parti-
tura en la qual el parlament
domina de forma abusiva
sobre el que és cantat. Al-
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Una peça caducada

Els menuts només
van reaccionar
quan el cavaller
assota l’escuder

XavierCester

ma de l’Angelica de Liubov
Petrova era d’escassa cor-
respondència entre un tim-
bre lleuger i un punt àcid
amb la vocalitat händeliana.

L’Orquestra de la Comu-
nitat Valenciana va sorpren-
dre per la seva versatilitat,
però l’aposta per Eduardo
López Banzo no va ser del
tot encertada. El fundador
d’Al Ayre Español va signar
una lectura unívoca i sense
relleu, monòtonament grisa
i amb algun tempo opinable
(tot i que Mehta no va tenir
problema a capejar un verti-
ginós Fammi combattere).
Procedent del Covent Gar-
den, el muntatge de Francis-
co Negrín plantejava bé
d’entrada el conflicte entre
les forces que esquincen
l’ànima d’Orlando amb un
segle XVIII tendent a l’abs-
tracció, que, tanmateix, es
va anar desinflant a mesura
que avançava la funció.
Sense que sigui una parado-
xa, va faltar més follia.

*
Orlando, DE HÄNDEL. PALAU
DE LES ARTS, VALÈNCIA, 16/2.

Ja ho diu la pastora Do-
rinda: “Amare è un
grand’imbroglio”. Raó i

passió troben en Orlando un
camp de batalla ideal. Pri-
mera de les tres òperes de
Händel basades en Ariosto,
Orlando és un dels títols
més singulars del composi-
tor, sobretot per la incom-
parable escena de la boge-
ria del protagonista, incapaç
d’acceptar que l’objecte del
seu afecte estimi un altre.

Aquest va ser un dels
punts àlgids de la interpre-
tació de Bejun Mehta, con-
tratenor situat ja en l’elit de
la seva corda gràcies a una
veu homogènia i flexible i
un cant amb varietat de ma-
tisos, bàsics per donar vida
a la psicologia trastornada
d’Orlando. Cal subratllar la
fresca lluminositat de la Do-
rinda de Camilla Tilling i la
noblesa del Zoroastre de
Christian Senn. Medoro no
dóna gaires oportunitats de
lluïment a Sílvia Tro –tot i
això, l’afinació era perfecti-
ble–, mentre que el proble-

El cavaller foll
X.C.

Col·laboració a tres bandes
“Ens hem unit
per contribuir a la
descentralització”
El silenci del mar és el primer
fruit de la col·laboració entre
els tres centres d’arts escèni-
ques que funcionen actual-

ment a Catalunya. “Ens hem
unit per a la descentralització,
ens reunim periòdicament i ara
ja constatem que existeix”, diu
Pep Pla, director artístic del
CAE de Terrassa, que és el que
ha tingut més protagonisme en
l’obra. “Aquest any ells han
produït i nosaltres hi estem en

coproducció. Els de Reus, que
som els avis, i els de Girona,
que acaben de néixer, hem dei-
xat el lloc al centre. L’any que
ve produirem des de Reus i
després, El Canal, de Salt. Ens
anirem alternant”, expressa
Ferran Madico, del CAE Reus.

Però l’entusiasme l’han

compartit al 100%: “No és
una reflexió sobre la brutali-
tat, ni és un monòleg. No
parla de la brutalitat del na-
zisme perquè es dóna per
descomptada. Hi ha un inva-
sor que parla amb educació
amb una resistència silent.
És... Commou!”, diu Madico.

“Elvestitimposa”
Arquilluéfadenazia‘Elsilencidelmar’,deJeanBruller,
unapeçasobreladignitatquearribaalaSalaMuntaner

Teresa Bruna
BARCELONA

Quan ens diuen que un
tema gira a l’entorn de
l’ocupació nazi, podem
pensar en un déjà-vu. Però
res més lluny d’El silenci
del mar. L’autor, Jean Bru-
ller, que la va escriure l’any
1941 amb el pseudònim de
Vercous, utilitza l’ocupació
com a rerefons per parlar
de l’opressió, del poder, de
l’engany, però sobretot de
la dignitat. “És una obra
profundament poètica.
L’expliquem com un conte,
com una faula que amaga
una gran complexitat. És
un text extremadament
delicat”, diu Miquel Górriz,
director amb una dilatada
trajectòria teatral, però
també conegut per ser can-
tant del grup Ai, Ai, Ai.

En Górriz, que ha dirigit
Pere Arquillué en altres
ocasions, va descobrir l’o-
bra fa uns anys i de segui-
da el va veure com el prota-
gonista. L’hi va mostrar i
l’actor també en va quedar
fascinat, fins a participar
amb ell en la construcció
de la il·lusió. “Aviat vam
veure clar la gent que hi in-
tervindria. Ha passat
temps, però finalment ha
arribat l’oportunitat de
poder-la aixecar gràcies a
tots els que hi han col·labo-
rat”, explica Arquillué.

L’acció se situa a França
en una masia aïllada, envol-
tada d’aigua. Un oficial ale-
many s’hi instal·la “pel
morro”, sense demanar
permís a ningú. És l’ocupa-
ció. “Malgrat tot, és un ide-
alista. L’any 1941 encara
no se sabia res de l’Holo-
caust ni dels camps de con-
centració, ni tan sols els
alemanys en sabien res. Ell
encara creu que és possible
una Europa forta, unida i
valenta. Té una certa noble-
sa, encara que equivocada.
És educat, amable, coneix
i estima la cultura francesa

i està preparadíssim cultu-
ralment”.

Pere Arquillué descriu ai-
xí el seu personatge, l’oficial
que parla d’esquena als al-
tres. “No sé ni què fan men-
tre parlo, no els miro”, diu.

El discurs del protagonis-
ta és el de Bruller: “Mante-
niu la dignitat”, rotunda-
ment vigent en molts dels
aspectes que encara avui
ens obliguen a viure. “És el
silenci com a forma de resis-
tència, per fer front a un
conflicte greu. I la peça crea
aquest silenci. Sona agrada-
ble des de dalt, és una sensa-
ció que, si la palpes, impo-
sa”, continua Arquillué.

Però el que més imposa,
per a l’actor, és l’uniforme.
“El vestit nazi és una màs-
cara molt potent. Quan te la
poses, camines diferent, el
cos es col·loca d’una altra
manera. Fa molta por; pen-
ses: «Ara me n’aniria a en-
vair Polònia!»”, bromeja,
rient, però ben aviat recu-
pera el to: “Ha sigut apassi-
onant notar sensacions

amb el vestit. És tot un
signe. I pensa que el que
veus a la publicitat és una
disfressa. Si aquest ja fa
yuyu, imagina l’altre, que
és de debò, portat de París!”

Míriam Alemany, Xicu
Masó i Jaime Puerta acom-
panyen Arquillué en el re-
partiment. Lluc Castells ha
fet l’escenografia, Maria
Araujo els figurins, Nani
Valls la il·luminació, Jordi
Roigé la creació videogràfi-
ca i Natxo Tarrés els espais
sonors. “Per a mi no és un
muntatge, ha sigut una
composició, un treball pic-
tòric, comptant amb tots
els elements”, diu Górriz.
Es va estrenar a Terrassa a
primers de mes i avui arri-
ba a Barcelona, a la Sala
Muntaner, on es quedarà
fins al 16 de març. ■

Pere Arquillué protagonitza ‘El silenci del mar’ ■ MIQUEL ANGLARILL

“Lapeçacrea
elsilenci.Sona
agradabledes
dedalt,ésuna
sensacióque,si la
palpes, imposa”


