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la idea pseudobrillant del
final: Don Giovanni s’esca-
poleix sense problemes
dels sicaris que li envia el
capo Commendatore per
realitzar una fallida ven-
detta. Massa poc, massa
tard.

L’ensopiment escènic va
estar a l’alçada del musical.
La lectura de Ros Marbà va
ser elegant, equilibrada,
arrodonida, també manca-
da de grapa, sobretot en
un teatre de les caracterís-
tiques del Maestranza, on
Mozart sona petit (sobretot

si combat amb una legió
de tísics). Fetes les sumes i
les restes, el cast masculí
va obtenir més dividends,
amb un Erwin Schrott amb
la seducció física i vocal
d’un bon llibertí; més disci-
plina en el fraseig el faria
ideal. Notable el Leporello
de Marco Vinco i mel·liflu
l’Ottavio de Saimir Pirgu.
Tot i l’anunci d’una indis-
posició, la cremosa Anna
d’Anja Harteros va ser pre-
ferible a l’àcida Elvira de
Virgina Tola i l’estrident
Zerlina de Raquel Lojen-
dio. La suma global va ser
inferior a les parts.

Don Giovanni
De Mozart. Dir.: Mario Gas.
Teatre La Maestranza, Sevilla, 24
d’abril..

El dissolut pot ser
punit, és a dir, pot
morir, de moltes ma-

neres. I pot no morir.
Aquesta és l’opció de
Mario Gas en un nou Don
Giovanni a La Maestranza.
Veure aquesta òpera de
Mozart a Sevilla té el seu
al·licient, doble si al capda-
vant trobem dos directors
catalans de renom com
Antoni Ros Marbà i el citat
Gas, a càrrec del qual fa
uns anys es va anunciar a
bombo i plateret una co-
producció del mateix títol
entre Peralada i altres fes-
tivals del que mai més se
n’ha sabut res. Tampoc
sabem fins a quin punt Gas
ha aprofitat idees de lla-
vors, el cert és que a Sevilla
el seu muntatge és mera-
ment decoratiu, basat en
magnífics dissenys anys 20
del duo Frigerio-Squarcia-
pino, i amb la seva conegu-
da habilitat expositiva,
però sense que passi res
de destacat.

De fet, en la primera
meitat del segon acte no
passa res de res; bé, sí,
una mortal caiguda de
tensió gens redimida per

Crítiquesòpera

Vendetta fallida

El muntatge de
Mario Gas a Sevilla
és merament
decoratiu

XavierCester

elegància, amb ecos d’abs-
tracció mondrianesca en la
confrontació entre la Zia
Principessa i Suor Angelica,
sense por a la sensibleria
del final, amb visió miracu-
losa inclosa en la mort de la
monja suïcida. I és que
aquesta peça, o s’agafa tal
com és o es desconstrueix
de dalt a baix. Maribel Orte-
ga va aportar intensitat a la
seva Angelica, amb una veu
amb fortes potencialitats
encara per polir. L’antago-
nista va ser una Mariel
Aguilar amb un fascinant
timbre de contralt, tot i els
registres disparells. En la
part buffa, hi va haver un
clar desequilibri entre el to
excessivament grotesc del
conjunt i la comicitat més
fluïda del magnífic Schicchi
d’Enric Serra. En tot cas, hi
va haver una bona conjun-
ció entre aquesta tropa de
familiars miserables, amb
el parèntesi líric de la Lau-
retta de Montserrat Martí i
el Rinuccio d’un César de
Frutos de projecció limita-
da. Un homenatge més
que merescut.

Suor Angelica / Gianni
Schicchi
De Puccini. Dir.: Pau Monterde.
Teatre La Faràndula, Sabadell, 23
d’abril.

La llei de la compensa-
ció universal no falla.
Mentre el Liceu passa

de puntetes pel 150 aniver-
sari del naixement de Pucci-
ni, els Amics de l’Òpera de
Sabadell homenatgen un
dels operistes més impor-
tants de la història, ja que no
amb Il Trittico, sí amb un
díptic amb les dues últimes
peces d’aquest original re-
taule líric. I ho fa amb uns
resultats globals notables,
començant per la direcció
de Daniel Martínez. És cert
que la Simfònica del Vallès
pocs cops va respondre
amb la subtilesa sonora de-
manada, però la versió de
Martínez va ser un bon ar-
gument en favor de la mo-
dernitat tímbrica i harmòni-
ca del llenguatge puccinià.

Pau Monterde va adop-
tar d’entrada una sòbria

Díptic d’homenatge
X.C.

Vagabund
iassassíensèrie

Carles Balagué roda ‘L’Arropiero’, documental sobre
l’home que als 60 i 70 va terroritzar la costa catalana

Toni Vall
BARCELONA

Manuel Delgado Villegas és
segurament l’assassí en sè-
rie més famós de la història
de la crònica negra espanyo-
la, però tothom l’identifica
amb el sobrenom d’Arropie-
ro, que ve d’arrope, un dolç
fet amb figues a l’elaboració
del qual es dedicava el seu
pare.Elseucasés famósdes
que va ser detingut el 1971
al Puerto de Santa María,
acusat d’haver matat set
persones entre 1964 i 1971.
La seva atzarosa peripècia
criminal serà recollida ara
peldirectorcatalàCarlesBa-
lagué a L’Arropiero, el vaga-
bund de la mort, el film que
està rodant aquests dies a
les diverses localitzacions
en què aquest pintoresc per-
sonatge va desenvolupar la
seva activitat delictiva.

“El que més m’ha interes-
sat és poder mostrar l’Arro-
piero com a paradigma de la
figura de l’assassí en sèrie
espanyol. Resseguir els fets
que van possibilitar la seva
existència a la desconcer-
tant Espanya dels 60”. Així
explica Balagué l’esperit de
la nova aventura en el ter-
renydocumentaldesprésde
La casita blanca i De Ma-
drid a la Lluna.

Tot i que es va moure per
diversos llocs d’Espanya i
fins i tot de l’estranger
–quan va ser detingut asse-
gurava que havia matat fins
a 42 persones arreu d’Euro-
pa, però només es van poder
demostrar set crims– la his-
tòria de l’Arropiero té desta-
cades connexions amb Ca-
talunya.Elseuprolongatpe-
riple per la indigència el va
durdiversesvegadesalPrin-
cipat. El seu primer assassi-

natdemostratdatade1964,
quan va matar un home a la
platja de Llorac, al Garraf.
Anys més tard va assassinar
també una dona anciana a
Mataró i el 1969 acaba amb
la vida de Ramon Estrada
Saladrich, l’amo de Mobles
laFàbrica.D’orientacióbise-
xual, algunes de les seves
víctimes van ser homes i
dones amb qui s’havia rela-
cionat sentimentalment.
Delgado va passar en sòl ca-
talà els últims anys de la
seva vida. Després d’estar
empresonat a Alacant i Ma-
drid, va acabar internat a

l’hospital psiquiàtric Gerèn-
cia Torribera de Santa Colo-
ma de Gramenet, on va mo-
rir el 2 de febrer de 1998.

Per donar cos al film, Ba-
lagué s’ha posat en contacte
amb algunes persones que
van conèixer de ben a prop
el cas de l’Arropiero. Per
exemple Roger Mercader,
psiquiatre de l’hospital de
SantaColomaqueelvatrac-
tar durant el seu interna-
ment; també Juan Antonio
Roqueta, advocat del seu
cas, i el periodista Josep
Martí Gómez i altres perso-
nes que van tenir contacte

amb ell durant la seva esta-
da a Eivissa i al Puerto de
Santa María. Serà especial-
ment rellevant el testimoni
de Salvador Ortega, un dels
policies que el va detenir i
ambquivaviatjardurantun
any –amb un jutge i dos po-
licies més– per resseguir la
pista dels crims. Aquesta
mateixa reconstrucció serà
també la que actuarà com a
fil argumental del film : serà
elmateixOrtegaqui faràara
aquellviatgeacompanyatde
l’equip de la pel·lícula i el re-
memorarà perquè en quedi
constància fílmica. ■

Dues sales més?
Novetats i futur
del Méliès

A banda del seu nou projecte
cinematogràfic, Carles Balagué
continua capbussat en la gestió
present i futura dels cinemes
Méliès de Barcelona. Després

de canviar recentment la línia
de programació, en què estre-
nes i films que es mantenen
després de l’estrena han substi-
tuït els clàssics, Balagué explica
que està estudiant la possibili-
tat d’ampliar el cinema amb
una o dues sales més. “Tenim
molta oferta de pel·lícules i es-

taria bé poder disposar de més
espais de projecció”, concreta,
però de moment està a l’expec-
tativa de concretar l’adquisició
d’algun dels locals que limiten
amb el cinema.

La hiperactivitat de Balagué
es completa, a més, amb l’es-
criptura de Nada que declarar,

un guió treballat a quatre
mans amb Cuca Canals –guio-
nista habitual de Bigas Luna–
sobre les mules, les dones que
transporten droga camuflada
a dins des de Colòmbia a Bar-
celona passant per Amster-
dam. Balagué seria l’encarre-
gat de dirigir el film.

1. Carles Balagué segueix la pista de l’Arropiero (2), que va estar internat al psiquiàtric Gerència
Torribera de Santa Coloma de Gramenet (3) ■ FRANCESC MELCION / AVUI
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