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● El cartell promocional
de La huérfana (títol amb
què es comercialitzarà a
l’estat espanyol Orphan,
pel·lícula en què figuren
com a productors Leonar-
do di Caprio i Joel Silver
(qui, entre moltes altres co-
ses, ha produït Matrix)
anuncia que a l’Esther li
passa alguna cosa. L’Es-
ther és l’òrfena que prota-
gonitza aquest llargmetrat-

ge de Jaume Collet-Serra,
català resident a Holly-
wood, i que es converteix
en el malson d’una família
marcada per la mort d’un
tercer fill mentre encara era
al ventre de la mare. No es
pot dir que La huérfana si-
gui un film subtil, malgrat
que tingui un prou acurat
disseny de producció, per-
què, des del primer mo-
ment, fa evident que no és
només que a l’Esther li pas-

si alguna cosa, sinó que és
una cosa estranya, i, a més,
remarca les seves accions
amb una visualització es-
trident i una contundència
sonora. Però el que resulta
més inquietant és que for-
ma part d’una sèrie de pel-
lícules fetes per homes que
imaginen dones obsessio-
nades per la maternitat, les
quals, a més, han tingut un
mal embaràs amb conse-
qüències traumàtiques. Un

altre exemple, projectat a
Sitges, és Grace, un film
del canadenc Paul Solet,
amb una pobra factura.
Més estimulant és l’imagi-
nari de Joe Dante, del qual
va projectar-se ahir The ho-
le, o el forat d’on surten les
pors d’uns adolescents que,
finalment, s’alliberen del
fantasma del pare agressiu.
Una aventura formativa
que es va poder veure ahir
amb les ulleres de 3D.

El «hollywoodenc» Jaume Collet-Serra
presenta «La huérfana» a Sitges

IMMA MERINO / Sitges

a nova temporada del Liceu va obrir-se
aquest dijous amb una òpera que, composta
l’any 1786 pel valencià Vicent Martín i Soler

amb un llibret de Lorenzo da Ponte, no s’havia repre-
sentat mai al teatre barceloní, però tampoc en molts
altres escenaris, després del grandíssim èxit obtingut
en l’estrena a Viena fa més de dos segles: L’arbore di
Diana, que presenta com a argument la lluita entre la
casta Diana i l’Amor, que transformarà el jardí re-
pressor de la deessa caçadora (amb un pomer que de-
lata les nimfes que han cedit al desig) en un lloc d’en-
amorament i de celebració del sexe. Aquest triomf
de l’hedonisme no és aliè al fet que tant el composi-
tor com el llibretista, que va passar a la posteritat per
haver col·laborat amb Mozart, eren uns llibertins que
van crear aquesta òpera quan, arran de l’èxit especta-
cular d’Una cosa rara, s’havien pogut entregar ple-
nament a una vida luxuriosa. Amb L’arbore di Dia-
na, es van proposar renovar l’èxit de la col·laboració
anterior. I ho van aconseguir perquè Vicent Martín i
Soler tenia la fórmula musical amb què va connectar
de manera immediata amb el públic de la seva època.
Es diu que, com ho fan algunes cançons pop, la seva
música lleugera enganxava tant que els espectadors
sortien amb ganes de cantar-la.

● Una bona manera d’inaugurar una
temporada és revisant el cànon
operístic

Després de l’èxit, però, va arribar l’oblit. Tant ha
sigut l’oblit que no hi ha enregistraments de L’ar-
bore di Diana. Així és que, passats més de dos se-
gles, Francisco Negrín, director d’escena del mun-
tatge, ha comentat que l’ha fascinat la possibilitat
de ressuscitar una òpera nascuda per al triomf. Pa-
gava la pena ressuscitar-la? Ens atrevirem a respon-
dre de manera afirmativa. El llibret de Lorenzo da
Ponte exhibeix una llibertat i un enginy en relació
amb els referents mitològics que continuen essent
molt estimulants. Sentint la música de Martín i So-
ler, és possible dir que ha resistit el temps i que, en
la interpretació de l’orquestra del Liceu, dirigida
per Harry Bicket, va arribar fresca i en alguns pas-
satges especialment bella. Els cantants també van
creure en la resurrecció i així van fer-la possible,
sobretot pel que fa a la soprano nord-americana
Laura Aikin, que, fins i tot transmetent l’agressivi-
tat de Diana, va mostrar-se exquisida. Però s’ha-
vien de buscar els equivalents actuals de la cultura
popular del XVIII representada per Da Ponte i Mar-
tín i Soler. Negrín els ha trobat en el manga, com es
reflecteix visiblement en el vestuari, i en la perfor-
mance travesti (cultura queer, transformisme i am-
bigüitat sexual) que inspira la caracterització de
l’Amor interpretat pel contratenor Michael Mania-
ci. A la vegada, L’arbore di Diana funciona plena-
ment com una comèdia, amb el mateix missatge he-
donista que la meravellosa última pel·lícula de
Woody Allen: Si la cosa funciona. El cas és que
aquell primer triomf a la Viena de 1786 és irrepeti-
ble, però l’exercici de resurrecció va funcionar al
Liceu aconseguint un èxit palpable. I sí, una bona
manera d’inaugurar una temporada és revisant el
cànon operístic.

L

òpera | «L’arbore di Diana»

Ressuscitar un èxit de
finals del segle XVIII

� Autor: Vicent Martín i Soler. Llibret de Lorenzo da
Ponte
Director musical: Harry Bicket
Direcció escènica: Francisco Negrín
Intèrprets: Laura Aikin, Michael Maniaci, Marco
Vinco, Steve Davislim, Charles Workman, Ainhoa
Garmendia, Marisa Martins, Jossie Perez.
Orquestra del Gran Teatre del Liceu
Lloc: Gran Teatre del Liceu, Barcelona
Dia: 1 d’octubre del 2009
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Símbol de tota una genera-
ció que va ser víctima de la
dictadura militar, Merce-
des Sosa arrossegava pro-
blemes de salut des de feia
temps, tot i que es van in-
tensificar en els darrers
mesos i, a mitjan setem-
bre, va haver de ser inter-
nada.

Nascuda a San Miguel
de Tucumán, al nord-oest
de l’Argentina, el 9 de ju-
liol del 1935, Sosa va co-
mençar de molt joveneta la
carrera artística i aviat es
va donar a conèixer per la
seva reivindicació de les
arrels culturals argentines.
Dalt de l’escenari, la seva
presència era imponent.
Sosa es va proposar reno-

var el folklore argentí fins
al punt que va fundar el
Movimiento del Nuevo
Cancionero junt amb Ma-
nuel Oscar Matus –amb
qui s’acabaria casant.

Canciones con funda-
mento (1965) va ser el seu
primer treball, però no se-
ria fins a l’any següent que
arribaria el primer gran
èxit amb Zamba para no
morir, que li va obrir les
portes dels EUA i Europa
per a la seva primera gira
internacional. La dècada
dels anys 70 seria decisiva
per a la vida de Sosa, que
va iniciar una relació sen-
timental amb el composi-
tor Pocho Mazzitelli i va
avançar en el seu compro-

mís social contra la repres-
sió militar. En aquest con-
text naixien els treballs
Hasta la victoria i Traigo
un pueblo en mi voz, amb
un marcat contingut de
reivindicació social.

Però el 1978 seria el seu
annus horribilis: la seva
parella va morir i el govern
militar li va prohibir cantar
en llocs públics. Sosa es va
exiliar a Europa i no va tor-
nar a l’Argentina fins al
1983, immediatament des-
prés de la caiguda de les
juntes militars. La Veu
d’Amèrica, que va viure
l’exili entre París i Madrid,
no va deixar mai de lluitar i
cantar –per a ella eren la
mateixa cosa– fins al 1997,

any en què va suportar una
greu depressió que la va
mantenir molts mesos al
llit sense poder caminar i
quasi sense menjar.

La tornada als escenaris
no va ser fàcil. La seva sa-
lut, a més, empitjorava.
Tot i la seva popularitat, el
2001 va tenir dificultats
per trobar una discogràfica
que gravés els seus temes.
L’èxit li va tornar a som-
riure el 2005 amb el disc
Corazón libre. El seu últim
treball, Cantora –dos dis-
cos en els quals participen
Serrat, Shakira, Caetano
Veloso i Jorge Drexler, en-
tre altres–, es va convertir
aquest any en un èxit de
vendes a l’Argentina.

S’apaga la veu d’Amèrica
Mercedes Sosa va morir ahir a Buenos Aires als 74 anys

Mercedes Sosa, en plena actuació l’any 2008 a Costa Rica. / GABRIELA TÉLLEZ / EFE

● Una de les veus simbòliques de la
cançó de protesta dels anys setanta
contra les dictadures llatinoamerica-
nes, Mercedes Sosa, la Negra Sosa i

AGÈNCIES / Barcelona la Veu d’Amèrica, va morir ahir a
Buenos Aires als 74 anys, víctima
d’una afecció hepàtica que es va
complicar amb problemes cardiores-
piratoris. La cantant de temes tan mí-

tics com Gracias a la vida i Sólo le
pido a Dios va ser una ferma defen-
sora dels drets humans i es va haver
d’exiliar a Europa per la censura de
la dictadura militar argentina.


