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ElComentari David Castillo

Emocionant lectura dels poe-
mes de Genís Cano al Museu
d’Història de Sant Feliu de

Guíxols. Vinculat a la ciutat des de
petit, Genís va escriure molt sobre
Sant Feliu i va recuperar mots per-
duts dins els seus poemes. També
va cedir materials com els que es
poden veure a l’exposició Grafis-
me i ciutat, que van inaugurar
amb la lectura dels poemes i que
planteja un diàleg entre arts ma-
nuals i cal·ligrafia. Hi havia especi-

Polipoetes, músics i altres espècies de la terra

alistes internacionals, així com re-
presentants de la Facultat de Be-
lles Arts de la UB, d’on el Genís era
professor, i de l’Accademia di Belle
Arte di Palermo.

L’endemà, el primer editor del
Genís Cano, Xavier Sabater, convo-
cava a la Torre Llobeta de Barce-
lona la setzena edició del Festival
de Polipoesia de Barcelona. Amb
el títol Poetes de l’anarquia, els
activistes de la Papa van reunir
un grapat de poetes de Barcelona

i figures com el mexicà Orlando
Guillén, el basc Jon Andoni Goi-
koetxea, l’asturià David González
i el valencià Quique Falcón. Un
èxit de públic, que omplia a ves-
sar tota la torre del passeig Mara-
gall en un recital intens i marcat
per la multiplicitat de registres i la
qualitat. Sabater ha sabut crear
teixit i ara els seus recitals reunei-
xen un públic entusiasta.

No deixa de fascinar-me la ca-
pacitat dels poetes de Barcelona

per omplir de públic les actuaci-
ons periòdiques. La ciutat sembla
una veu enorme declamant. Ple-
nitud com la que vaig sentir diu-
menge a l’Artesà del Prat. Escol-
tava la Unió Filharmònica, on toca
el meu estimat Alfred Garcia, amb
un inici amb la peça Exodus,
d’Ernest Gold, banda sonora del
film que va protagonitzar Paul
Newman. Poetes, músics, ac-
tors, que van i vénen salvant el
món de la lletjor.

El XVI Festival de
Polipoesia va omplir
de gom a gom la
Torre Llobeta de
Barcelona

DeGuimeràa‘Tiefland’
El nou director titular de l’Orquestra del Liceu, que s’estrena dirigint l’òpera de
D’Albert, assegura que l’obra és la resposta d’Alemanya al verisme italià

Marta Porter
BARCELONA

El Liceu inaugura tempora-
da operística amb Tiefland,
l’adaptació que el músic Eu-
gene d’Albert i el llibretista
Rudolph Lothar van fer del
Terra baixa d’Àngel Guime-
rà. Amb Peter Seiffert
(Pedro/Manelic), Petra
Maria Schnitzer (Marta) i
Alan Titus (Sebastiano)
com a triangle protagonis-
ta, aquesta coproducció
amb Frankfurt, Zuric,
Viena, Berlín i el Liceu
compta amb la batuta de
Michael Boder –ja va dirigir
Khovantxina–, que s’estre-
na com a director musical
de l’Orquestra Simfònica
del Gran Teatre del Liceu
per a quatre temporades.

“Tiefland neix de la tra-
dició wagneriana i ens re-
met al verisme alemany
–explica Boder–. D’Albert
era alumne de Liszt, i si bé
és molt clàssic amb el
piano, en l’òpera utilitza
una orquestració moderna
i un cant a la italiana, cosa
que emfasitza el drama i les
emocions”. D’alguna mane-
ra es podria dir que el dra-
matisme musical de D’Al-
bert el situa a l’avançada de
compositors com Puccini,
Kongold o Strauss. “Sona
com la banda sonora d’una
pel·lícula, però tenint en
compte que el 1903 no hi
havia cinema”, puntualitza
el director.

Pel que fa a la posada en
escena de Matthias Hart-
mann, que situa l’acció als
anys 10-20, posa l’accent en
la divisió entre el món de
somni i el món real. “Jo pri-
mer no l’entenia gaire, però
m’agrada, hi ha humor i els

personatges són gairebé
borderline, amb situacions
psicològiquesprofundesiun
text bastant estrany, com
quan la soprano diu tran-
quil·lament que el baríton,
abans, la violava cada dia”.

L’òpera de Hitler
Val a dir que Tiefland,
aquesta al·legoria gairebé
rousseauniana del triomf
de l’home lliure sobre el des-
pòtic ésser social, va passar

vorita sinó que va fer-ne fer
una pel·lícula a Leni Rie-
fenstahl interpretada per
un grup de gitanos d’un
camp de concentració que
després van ser gasejats.

“Cal paciència”
Com a nou director musi-
cal, Boder té clar que la seva
prioritat és millorar la qua-
litat de l’orquestra, però va
demanar paciència. “És im-
portant entendre que una
orquestra està formada per
persones i no és una fàbrica
de cotxes. Els músics viuen
amb el seu instrument, for-
ma part d’ells mateixos, i
fer evolucionar una orques-
tra és molt lent. L’únic pro-
blema pot sorgir quan un
músic pensa que ja és prou
bo, aleshores es queda atu-
rat, però aquest no és el
cas”. I va afegir: “Les millors
orquestres del món no són
a la Mediterrània. La Sta-
atskapelle de Berlín i la
Philharmonica de Berlín ju-
guen una Lliga diferent a la
Mediterrània, on el més re-
llevant són els cantants”.

Boder també va destacar
“la situació envejable” que
viu la ciutat, ja que la gent
“no qüestiona el teatre”.
“Mentre a Berlín es parla
de tancar un teatre d’ò-
pera, a Barcelona, si un po-
lític digués que tanca el
Liceu, segur que apareixe-
ria apunyalat al port”.

Extitular de l’Orquestra
de l’Òpera de Basilea, Bodel
té un interès especial per la
música contemporània –ha
estrenat obres de Pende-
recki, Reimann i Henze–.
“La introduirem al Liceu a
poc a poc. D’aquí a un parell
d’anys farem Le grand ma-
cabre de Ligeti”. ■

L’alemany Michael Boder és el nou director musical del Liceu, que substitueix Sebastian Weigleu ■ MIQUEL ANGLARILL

per moments de glòria i de
defenestració segons l’è-
poca. Estrenada a Praga el
1903 en presència de Gui-
merà, l’òpera va arribar al
Liceu el 1910 en italià i con-
vertida ja en una òpera
molt popular. Anys més
tard, però, quedaria pros-
crita dels escenaris per un
motiu completament aliè a
D’Albert i a Guimerà: Adolf
Hitler no només la va quali-
ficar com la seva òpera fa-

Joan Matabosch, director ar-
tístic del Liceu, ha estat no-
menat a Oslo president
d’Òpera Europa, l’associació
que agrupa un centenar de
teatres operístics del conti-
nent. Matabosch, que ja
n’era el vicepresident, subs-
titueix Bernard Foccroulle,
director del Festival d’Aix-en-

Matabosch, president europeu
Provence, mentre que Nicho-
las Payne continua sent-ne el
director. A més, el Gran Tea-
tre del Liceu serà la seu de
les properes Jornades de
l’Òpera que se celebraran a
Barcelona entre el 17 i el 19
d’abril del 2009, un esdeve-
niment pensat com a fòrum
europeu de l’òpera .


