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Quan l’òperaéspossibleambunpiano
iquatrecanyes

Peter Brook simplifica al màxim ‘La flauta màgica’

Uneflûteenchantée

MERCATDELESFLORS

18dejuny

Fet per un altre, aquestaDie Zauber-
flöte quePeter Brook ha dirigit al Mer-
cat de les Flors hauria estat una bou-
tade. Convertir una de les obresmes-
tres deMozart en una peça petita, de
cambra, d’hora i mitja en lloc de tres
hores, teatralitzada, ambunes canyes
comaúnic suport escenogràfic i un sol
piano en substitució d’una orquestra
sencera, és realment una proesa. I si
surt bé, encara més. Si et dius Peter
Brook i el teu només equivalent a Déu
en els últims 50 anys de teatre euro-
peu, tot t’està permès per aconseguir
llargs minuts d’aplaudiment final i la
satisfacció d’uns espectadors als quals
–a molts dels quals– ni se’ls hagués
passat pel cap acudir a una represen-
tació semblant firmada per una jove
promesa local o internacional. Al
d’aquí, per cert, ni se l’hagués deixat
muntar La flauta màgica amb quatre
canyes i un piano.

D’entrada, cal assumir unaobvietat.
L’adaptació, la dramatúrgia, queBrook
ha fet de La flauta màgica és ex-
cel·lent.No se salta capmoment crucial
i farceix els buits entreescena i escena
ambdiàlegs frescosen francès, enquè
els intèrprets-cantantsofereixenelmi-
llor d’ells mateixos. L’humor intrínsec
del llibret d’Emanuel Schikaneder no
cau pel penya-segat en cap moment.
Els actors el potencien, sobretotunPa-
pageno (Virgile Frannais) que desple-
ga unes grans ales de bufó, i dos intèr-
prets negres (WilliamNadylam iAbdou
Ouologuem)queaccentuen l’histrionis-
mehilarant dels personatges.

Durant una hora i mitja, l’acció es
desenvolupa en l’espai buit canònic
de Brook. Sembla com si se’n fotés de
les grans posades en escena de les
òperes europees, amb escenografi-
es que de vegades sobrepassen els
dos milions d’euros. Ell, amb un car-
retó, les omnipresents canyes i una
capa roja, en té prou. I sí, no cal res
més per seduir un públic entregat
abans de començar la funció.

Si filem prim, l’espectacle va ser in-
complet, i força. Els cantants –joves,
d’acord– no van estar a l’altura de la
partitura, llevat del gran Papageno i
de Tamino (Antonio Figueroa). A la co-
neguda ària Der Hölle Rache, quan la
Reina de la Nit demana a la seva filla
Pamina quemati Sarastro, a la sopra-

no Leila Benhamza se li va escapar al-
gun gall. Però Brook és tan llest que
tot just després col·loca una escena di-
vertidíssima, amb Papageno que es
cola entre el públic tot sol·licitant un
petó, “un petonet” (en català), a una
dona de la segona fila.

El director anglès establert a París
des de fa 37 anys ha deixat el seu
Bouffes du Nord amb aquesta Une
flûte enchantée. En el seu canònicThe
empty space, diu que “sovint el teatre
se l’ha comparat ambuna puta, volent
dir que el seu art és impur, però avui
[cap als anys 60] això és veritat en un
altre sentit: les putes agafenels diners
i després no s’escarrassengaire ambel
plaer”. Sí, l’òpera també és impura. El
plaer, per als convençuts.

ANDREUGOMILA

CRÒNICA
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endirecte

ARA QUE NO S’OFENGUI NINGÚ
JUANJO SÁEZ

Peter Brook, als 86 anys, ha abandonat el seu teatre Bouffes duNord
parisenc amb aquesta versió de ‘La flautamàgica’. PASCAL VICTOR

BruceSpringsteenperd el seu
“amor de l’univers”, l’homemés
important de la seva carrera

ClarenceClemons

inmemoriam
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Als 69 anys
El saxofonistadeVirginia ClarenceClemonsvamorir dis-
sabtea lanit aFloridaal capd’unsdiesdepatir unvessa-
ment cerebral. La pèrdua de l’home que va ser clau en
el llançament de la carrera de Bruce Springsteen, peça
angular de la sevaEStreetBand i ambqui vagravar una
dotzena de discos, des deBorn to run (1975) fins a l’úl-
timWorking on a dream (2009), és “immesurable”, va
dir ahir el Boss. Va ser Clemons qui va oferir a Springs-
teen el toc final d’un discurs sonor contundent i viu.

‘Tenth avenue freeze out’
El saxofonista va néixer l’11 de gener del 1942, fill d’un
predicador, i es va criar en l’ambient del gòspel, a ban-
da d’haver engegat una prometedora carrera dins el
món del futbol americà que un accident de trànsit va
frustrar. A principis dels anys 70, algú li va dir quehi ha-
via un jove rocker de Nova Jersey que seria una estre-
lla. Sense pensar-s’ho es va plantar al club del cantant,
una nit freda i ventosa. La seva entrada va ser apoteò-
sica, cosa queva fer queSpringsteenes fixés s’hi de se-
guida. “Quan vaig pujar a l’escenari i vaig tocar la prime-
ra nota, vaig veure coses que estan passant ara, ales-
hores –va dir fa dos anys–. Vaig saber que ell [Springs-
teen] era el que jo estava buscant i que jo era el que ell
estava buscant per fer el pròxim pas cap als grans
temps. Va ser amor a primera vista”. El temaTenthave-
nue freeze out (deBorn to run) ho explica.

Una religió
Clemons és conegut per deixar-se la pell tant a l’estudi
com sobre l’escenari. Springsteen sempre el presenta-
va amb sobrenoms tan clarividents com “rei delmón” o
“amo de l’univers”. En la gravació de Jungleland (Born
to run) va estar-se setze hores per fixar el seu solo.
“Crear és comuna religió –vadir després de lamaratoni-
ana sessió–. Volia lliurar-me a Springsteen. Hi ha gent
quem’ha dit que aquell solo de saxo li ha salvat la vida.
Així que vaig fer lameva feina”.

Més enllà
La fama del saxofonista anavamés enllà de l’E Street
Band. El 1985 va aconseguir un hit en amb Jackson
Browne,You’re a friendofmine. Va fer sis discos en so-
litari. També va anar de gira ambelbeatleRingo Starr i
va gravar dues cançons per a l’últim disc de Lady Gaga,
Born this way, entre moltes altres col·laboracions. El
seu saxo apareix a pel·lícules comNewYork, NewYork,
deMartin Scorsese.

A.G.


