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Destins comuns
T

res estrenes en
tres dies en els
tres principals
teatres d’òpera
de l’Estat perme-

ten establir connexions
més o menys òbvies entre
les diverses representaci-
ons. Un dels nexes és el
destí comú de dues dones
de sexualitat inacceptable,
per poc submisa als homes
que són els que tallen el ba-
callà, un destí que no és
altre que la mort. Violetta
sí que va acabar a València
com marca el guió, però a
Salome li esperava ben bé
una altra cosa, cortesia de
Robert Carsen en el mun-
tatge de l’òpera de Strauss
al Teatro Real de Madrid.

Ens repetirem: el cana-
denc és un dels directors
més brillants, hàbils i ubics
del panorama líric actual,
la qual cosa no vol dir que
les seves idees sempre fun-
cionin. El trasllat de l’acció
a la cambra cuirassada
d’un casino de Las Vegas
permet, ja que som al para-
dís del kitsch, que es passe-
gin soldats romans sense
por. La part més fàcil, tot i
que resolta amb gran eficà-
cia teatral, és el retrat de la
cort decadent d’Herodes
(sexe, drogues, alcohol,
transvestisme, no va faltar
de res, fins i tot jugar a fut-
bol amb el cap del Baptis-
ta). Menys clara era la pre-
sència de Jochanaan.

Salome redimida
Qui és? Una fantasia d’una
Salome que, d’entrada,
semblava cosina de les fi-
lles de Zapatero? Així ho
apuntava la seva aparició
des de les dunes d’un de-
sert visible a l’obrir-se les
parets plenes de caixes for-
tes. La princesa li va tra-
ient la seva vestimenta de
tuareg per seduir-lo, sense
èxit. O potser era la repre-
sentació d’un ideal que
permetrà a la jove allibe-
rar-se del putrefacte món
que l’envolta? En el fons,
Carsen vol redimir la pro-
tagonista en un final d’im-
pacte accelerat.

En la dansa dels set vels,
en lloc de la representació
més o menys directa dels
abusos patits per la noia a
mans d’Herodes com apun-
taven David McVicar al Co-
vent Garden o Guy Joosten
al Liceu, Carsen transfor-
ma Salome en una sòsia de
la seva mare, seduint fins a

Nina Stemme fa perdre l’oremus a set homes en la ‘Salome’ dirigida per Robert Carsen al Teatro Real ■ JAVIER DEL REAL

la humiliació (i el nu) set
homes diguem que de desi-
gual atractiu físic. És que
Carsen torna als Evangelis,
on Salome no té nom i el
centre és Herodies, com
també és el centre de les in-
vectives de Jochanaan? La
noia marxa feliç amb el seu
anhelat cap, desert enllà,
mentre la dona a qui orde-
na matar Herodes és, justa-
ment, la seva esposa.

Si Salome va ser redimi-
da no va ser, però, gràcies a
Carsen, sinó a Nina Stem-
me, una de les sopranos de
referència absoluta en el
nostre temps, i que, com al
Liceu, va exhibir tant una
suficiència vocal impressi-
onant com un fraseig es-
molat alhora que musical.
La soprano sueca va estar
ben acompanyada pel Wolf-
gang Koch (Jochanaan
líric, de veu més fàcil en
l’agut que en el greu), i Ger-
hard Siegel i Doris Soffel,
una expressionista parella
de monarques.

Gerard Mortier ha pre-
sentat la seva primera tem-
porada al Real, confirmant
el que ja se sabia: no hi
haurà director musical,
sinó un grup de batutes
més o menys assídues. Es-
perem que no sigui una

del Real, com es va compro-
var en la vibrant partitura
de Strauss. La seva lectura
va prendre embranzida a
mesura que l’horror s’ense-
nyoria de tot fins a un final
desassossegant. Com ha de
ser sempre Salome.

Jocs coneguts
L’ambientació, en teoria,
orientalista era el nexe
entre aquest títol i l’estrena
d’El rapte en el serrall al
Liceu, però més notable és
el destí comú dels respec-
tius directors d’escena en
les salutacions: l’esbronca-
da. Bé, matisem, quan lle-
geixin a la premsa que el
públic va escridassar el re-
gista de torn, no s’ho cre-
guin del tot: part del públic
sí, però una altra part
aplaudeix, una altra (la ma-
joria?) no fa res i una altra
diu bravo, contribuint a
aquest conegut joc de a
veure qui fa més soroll.

També és conegut el joc
de la divisió d’opinions de la
crítica, la qual cosa ens re-
corda que fa uns 20 anys
encara era possible escol-
tar veus autoritzades dient
que això de les versions
amb instruments originals
era una moda que passaria.
Avui en dia també hi ha àni-

Carsen vol
redimir la
protagonista
de ‘Salome’
en un final
d’impacte
accelerat

Quadern de música. ‘Salome’ al Real i ‘El rapte en el serrall’ al Liceu
reobren el debat sobre les posades en escena. El xivarri no ens
ha de fer perdre el senderi

mes càndides que, des de
l’escalfor de la caverna,
pensen que les relectures
radicals del repertori ope-
rístic (ho siguin de veritat o
només ho semblin) són
fruit d’una conxorxa malè-
fica entre ineptes directors
artístics immunes a les opi-
nions del públic (quin pú-
blic?) i una colla de tarats
mentals amb ganes d’ofen-
dre el bon gust (sigui el que
sigui això), i que el feno-
men té data de caducitat.

Per això cada cop són
més avorrides, per previsi-
bles, les tòpiques arengues
contra la pornografia i els
desvaris i traïcions dels di-
rectors d’escena. No els
volem desenganyar brusca-
ment, però és difícil que hi
hagi marxa enrere, la qual
cosa no vol dir que ni tot
s’hi val ni tot és or.

Jutgem cas per cas amb
la neurona receptiva i opi-
nem amb decisió i rigor. La
Salome del Real va ser un
muntatge desequilibrat
però brillant, i El rapte en el
serrall, un prodigi de cohe-
rència tot i capgirar les
idees preconcebudes sobre
l’obra. Entenem que no a
tothom li pot agradar la pro-
posta de Loy, però el cronis-
ta va cridar bravo. ■

Xavier Cester

presa de pèl com a París, on
dels noms anunciats el pri-
mer any de mandat
d’aquest gran propagandis-
ta de si mateix, la majoria
van tornar poc o mai a la
Bastilla. Seria, a més, una
llàstima que es desaprofi-
tés la feina de Jesús López
Cobos, que ha millorat de
forma evident l’orquestra

Nit de reis
De Shakespeare.
TNC 15 d’abril.

La comèdia més ben
oliada de Shakespea-
re, Nit de reis, repar-

teix generós joc als distints
personatges, i sempre de-
pèn dels intèrprets el fet de
situar un o altre rol al cor de
la funció. Recordo la versió
de La Clota Groc, on Luca
Bonadei feia brillar el ma-
jordom presumptuós Mal-
vòlio per sobre de tots els
altres, mentre Ben Kingsley
convertia el bufó Feste en el
millor del film de Trevor
Nunn. En l’admirable versió
de Josep M. Mestres, qui
se’n surt millor és Sílvia Bel
com a Viola, la noia que es
disfressa d’home per sobre-
viure a un naufragi que l’ha
separat del germà bessó. És
el punt d’arrencada d’una
escenografia orgànica que
omple l’escenari de sorra i
el delimita amb miralls,

cosa que subratlla les situa-
cions especulars de l’acció.
Cinc músics en directe rit-
men la representació i l’es-
quitxen de cançons.

El filó sentimental que es
teixeix a l’entorn de la pas-
sió amorosa és pilotat en tot
moment per la frescor i in-
candescència de Sílvia Bel
amb tota l’ambigüitat sexual
que li exigeix el rol d’ençà
que es presenta vestida de
soldat i es col·loca un postís
a l’entrecuix, amb què sedu-
eix sense voler-ho una com-
tessa, elegant Anna Ycobal-
zeta, i pica el rerefons ho-
mofílic del duc Orsino en un
joc de temptacions àgil. L’al-
tre filó de la peça transcorre
pels territoris de la farsa i té
el seu millor actiu en Qui-
met Pla, l’oncle borratxet
que dinamitza un impaga-
ble trio de clowns abocats al
sarau i la xerinola, que pro-
mouen un xàfec de barra-
bassades hilarants, particu-
larment contra l’encarcarat
Malvòlio, un estopenc Lluís
Soler, i amb el concurs del
foll shakespearià més asse-
nyat, que incorpora Pep
Anton Muñoz. La maliciosa i
inquietant comèdia flueix
amb tota la seva insospitada
meravella il·luminant la nit
amb l’estol de lluernes dels
seus intèrprets.
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En la versió de
Mestres és Sílvia
Bel la que se’n
surt millor


