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crear la confusió en una Es-
glésia inflexible (impactant
la imatge de la creu verme-
lla en un cor de negre rigo-
rós) i despertar les pulsions
amagades d’un monarca
presentat com un histèric

convertida per Szymanows-
ki en un retrat de la cruïlla
personal i estètica en què
es trobava. L’opus magnum
del compositor polonès
s’estrena a l’Estat en una
producció de David Pount-
ney que transmet la força
pertorbadora d’aquest pas-
tor dionisíac, daurat de cap
a peus com les estàtues de
les Rambles, que apareix en
la cort del rei Roger per

Król Roger
De Szymanowski. Dir.: Josep
Pons.
Gran Teatre del Liceu, 2 de novembre.

El segle XX no va deixar
de mirar als mites
clàssics per sondar

l’ànima humana. Tot i que
ambientada en la Sicília po-
licultural del segle XII, Król
Roger és una lectura lliure
de les Bacants d’Eurípides

Crítica òpera

Dionisos sagnant

XavierCester

que s’arrossega i grimpa
amunt i avall per les grades
que conformen l’asèptic de-
corat únic. Pountney expo-
sa amb claredat la història
per acabar amb una orgia
de sang que és fidel a la
brutalitat primigènia del
mite grec, ja que no a la lec-
tura de Szymanowski, més
interessat en els ressons
crístics i la sensualitat into-
xicant del pastor.

Scott Hendricks va ser un
Roger turmentat, també un
xic emfàtic, mentre que Will
Hartmann va ser un Pastor
insinuant, també un xic curt
de presència vocal. Francis-
co Vas va afegir un altre
paper impecable, Edrisi, al
seu currículum liceista; en
canvi, decepció en el debut
operístic al teatre d’Anne
Schwanewilms, de cant
gèlid en excés i estavellada

contra els arabescos de la
cançó de Roksana. En una
partitura de perfums hipnò-
tics, Josep Pons va treure
un magnífic rendiment
d’una orquestra (també del
cor) que no té en el refina-
ment una virtut primera.
Com el rei de Szymanowski,
Pons va fugir de l’obscuran-
tisme i va resistir la tempta-
ció del preciosisme per tro-
bar la justa tercera via.

La producció de
Pountney transmet
la força d’aquest
pastor dionisíac

L’autor desmitifica
la convivència entre
moriscos i cristians
al Regne de València

Ester Pinter
VALÈNCIA

Què hauria passat al País
Valencià si el 1609 la mo-
narquia hispànica no ha-
gués expulsat els moriscos,
una tercera part de la po-
blació de l’antic Regne de
València? És la pregunta
del milió de la historiogra-
fia valenciana i és també la
que tanca l’últim llibre de
Joan Francesc Mira, Vida i
final dels moriscos valenci-
ans (Bromera).

L’escriptor i antropòleg
es pregunta si la població
valenciana d’origen mu-
sulmà que va ser expulsa-
da (unes 125.000 perso-
nes) hauria acabat sent as-
similada per la majoria
cristiana o si, al contrari,
hauria continuat sent un
gueto com ho era abans de

ser expulsada. “Això que
cristians i musulmans
convivien harmònicament
com sempre se’ns ha dit és
una fantasia”, assegurava
ahir l’autor.

Mira va explicar que els
moriscos (musulmans obli-
gats a convertir-se a la reli-
gió catòlica pels Reis Catò-
lics) i cristians no feien res
en comú i vivien per sepa-
rat. “Van ser un cas para-
digmàtic de resistència cul-
tural. Van viure durant
més d’un segle dissimulant
les seves creences”, apunta
l’escriptor.

El llibre, que compta
amb 150 il·lustracions i
que Mira assegura haver
escrit com a part del seu
compromís cívic per difon-
dre fets cabdals per als va-
lencians, narra també la
dràstica manera amb què
es va dur a terme aquella
“neteja ètnica sense prece-
dents”, un “infern” per a
aquella important part de
la població valenciana tras-
lladada al nord d’Àfrica. ■

Miranarrala
netejaètnica
delsmoriscos

L’escriptor Joan Francesc Mira s’ha endinsat en la història
dels moriscos valencians en el seu últim llibre ■ BROMERA

LaBeckett,al22@
ElteatredeGràciaestraslladaràaunedificidelcarrer
PereIVde2.600m2ceditperl’AjuntamentdeBarcelona
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BARCELONA

Un edifici del 1924 molt
gran (2.600 m2), diàfan i de
dues plantes, antiga seu de
la Cooperativa Popular de
Consum Pau i Justícia, amb
teatret incorporat al primer
pis i on la gent del Poblenou
fa 40 anys aprenia a ballar
sardanes i en fa quatre
anava al gimnàs. Aquestes
són les característiques de
la que serà la nova seu de la
Sala Beckett un cop s’hagi
rehabilitat –està en força
mal estat–. L’Ajuntament
de Barcelona, que va adqui-
rir l’immoble fa dos anys, va
anunciar ahir amb bombo i
platerets el final d’un litigi
que mantenia el teatre fun-
dat ara fa 20 anys per la
troupe de José Sanchis Si-
nisterra als llimbs, ja que els
havia arribat el torn de créi-
xer i estan amenaçats d’ex-
pulsió del local que ara ocu-
pen a Gràcia.

El director de la Beckett,
Toni Casares, respirava ahir
alleujat al costat de l’alcalde,
Jordi Hereu, i el delegat de
Cultura, Jordi Martí. “Us en
heu sortit”, va dir Hereu en
una frase que constata la te-
nacitat de l’equip de Casa-
res a l’hora de trobar una
sortida al cul-de-sac on
eren. “La ciutat s’ha mogut
i ha buscat un espai ade-
quat” per a la sala, va afegir
l’alcalde, que va deixar clar
que el Poblenou es perfila
com un dels nous pols cultu-
rals de la ciutat. El trasllat a
la zona del 22@ és per a Ca-
sares “un repte” important,
ja que hauran d’avesar el
públic fidel que els segueix a
moure’s fins a l’altra punta
de Barcelona.

El nou espai no tindrà els
3.500 m2 que Casares de-
manava, però s’hi acosta i,
segons ell, té “una reforma
relativament senzilla”. Són,
de fet, tres naus, dues de
paral·leles i una de perpen-
dicular. Una visita furtiva a
l’edifici, ahir a la tarda, ens
va oferir llanterna en mà la

visió d’un immoble degra-
dat, sí, però amb moltes
possibilitats. Casares vol
una sala d’exhibició de 200
localitats, diverses d’assaig
i aules d’estudi perquè els
alumnes de l’Obrador, bres-
sol de la nova dramatúrgia
catalana, treballin en con-
dicions. I tot sembla ben

possible. La ubicació, al car-
rer Pere IV 228, entre la
Rambla del Poblenou i la Di-
agonal, és un indret per
descobrir.

Martí va avançar que
“com més aviat millor” ela-
boraran el projecte arqui-
tectònic i que espera que
totes les administracions
que donen suport a la Sala
Beckett s’impliquin en el
nou equipament, que d’a-
quí tres o quatre anys, si
tot va bé, estrenarà un nou
espai i que hauria de doblar
els 700.000 euros anuals
que rep d’ajut públic. L’o-
bra de rehabilitació de l’an-
tiga Cooperativa Popular
de Consum Pau i Justícia
també l’haurien de pagar
les administracions. ■

Toni Casares davant l’edifici que acollirà la Beckett al 22@ ■ M.A. TORRES

Les frases
“La ciutat s’ha
mogut i ha buscat
l’espai adequat per
instal·lar la nova Sala
Beckett”
Jordi Hereu
ALCALDE DE BARCELONA

“Això és un reconei-
xement institucional i
popular després
d’una llarga travessia
del desert”
Toni Casares
DIRECTOR DE LA SALA BECKETT


