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PUBLICITAT

VECAL, SA

DOÑA MONTSERRAT FONT GAR-
CIA, administradora única de la com-
pañía, comunica por la presente que
el pasado 27 de marzo de 2009 se
acordó mediante Junta General Ex-
traordinaria el cambio de domicilio
de VECAL, SA, quedando fijado el
nuevo domicilio en Manresa (Barce-
lona), Paseo Pere III, nº 30, 4º B.

119104-965546w

i ha una pregunta que cal
fer en relació amb l’encàr-
rec a Enric Palomar, per

part de la direcció artística del Li-
ceu, de compondre una òpera basa-
da en La cabeza del Bautista, «me-
lodrama per a titelles» de Valle-In-
clán que forma part del Retablo de
la avaricia, la lujuria y la muerte.
Per què, essent un teatre de Barce-
lona i per tant de Catalunya, no
s’ha proposat l’adaptació d’una
obra dramàtica en català? No es
tracta, evidentment, de menys-
prear el valor de l’obra valle-incla-
nesca, sinó de considerar la pròpia
tradició literària (o per què no el
present literari?) i també d’apuntar
el deure d’un teatre públic del país
amb la cultura catalana. Si, a més,
el contracte programa del Liceu
només obliga a produir i estrenar
una obra de nova creació cada qua-
tre anys, no sembla que aquest tea-
tre estigui per la feina de contribuir
a l’existència de l’òpera en català.

A part de la pregunta lligada a
les consideracions apuntades,
l’encàrrec concret de La cabeza
del Bautista té a veure amb el fet
que Valle-Inclán va tenir present la
Salomé, d’Oscar Wilde, pel que fa
al final en què, a la manera de la fi-
lla d’Herodes que vol besar la boca
de l’home que ha fet decapitar, La
Pepona s’aferra als llavis d’El Ján-
dalo que acaba de matar Don Igi, el
seu amant? I així, doncs, amb el fet
que el Liceu hagi programat per
aquesta mateixa temporada
l’adaptació operística que Richard
Strauss va fer de l’obra decadentis-
ta de Wilde? La qüestió afegida és
que, a més, l’exuberant i complex
llenguatge de Valle-Inclán presen-
ta les seves dificultats a qui vulgui
encaixar-lo dins d’una composició
musical. El text es resisteix a la
música i a la vegada la desborda.
Aquesta dificultat es fa perceptible
en l’obra de Palomar, tot i l’esfor-
çat treball d’adaptació de Carlos
Wagner, que, per altra part, excel-
leix en la direcció escènica
d’aquest nou muntatge que conti-

H

nuarà al Liceu fins al 2 de maig vi-
nent. Hi excel·leix a través d’uns
intèrprets que dramatitzen amb
força i sentit aquesta obra de sexe,
engany i mort movent-se per un
únic escenari oníric dominat per
18 billars en un paisatge d’arbres
sense fulles (un treball esplèndid
d’Alfons Flores) molt ben il·lumi-
nat per Xavi Clot.

A La cabeza del Bautista, amb
el tremendisme de Valle-Inclán i
alhora la sofisticació verbal amb la
qual presenta mons bàrbars domi-
nats per instints primitius, el passat
criminal retorna a Don Igi, el mes-
quí protagonista, amb l’arribada
d’un home, el pinxo i seductor Don
Jándalo que, més que venjança,
busca diners. La Pepona trama
amb Don Igi l’assassinat d’El Ján-
dalo a la vegada que aquest es con-
verteix en l’objecte del seu desig,
que la durà a la pròpia mort. Valle-
Inclán es mira els personatges des
de dalt i, sense compassió, els re-
dueix a una dimensió humana ins-
tintiva i cruel. En la posada en es-
cena i la caracterització dels perso-

natges hi ha la voluntat de relligar
aquest món valle-inclanesc, am-
bientat a la Galícia rural, amb una
buñuelesca visió de l’Espanya ne-
gra. Altrament, pel que fa a la mú-
sica, Enric Palomar també té els
seus referents hispànics inspirant-
se en la tradició popular, a la mane-
ra del seu admirat Falla. Tendent a
l’eclecticisme, Palomar també ju-
ga amb altres referents, com ara la
mateixa Salomé, de Strauss. El re-
sultat, sense evitar a vegades una
sensació de cosa sentida, té la seva
eficàcia i la seva potència rítmica,
tot i el pes del text de Valle-Inclán.
Finalment, però, una altra pregun-
ta: per què s’ha insistit que, per a
La cabeza del Bautista, la música
de Palomar es mou dins dels parà-
metres de la comunicabilitat? Per
no espantar el públic? El Liceu
tampoc no està per la feina de pro-
pagar certa música contemporània
condemnada per «incomunica-
ble». De fet, la programació del
teatre fa present que hi ha una mú-
sica del segle XX que encara no hi
ha arribat.

� Lloc i dia: Gran Teatre del Liceu,
20 d’abril de 2009

òpera | «la cabeza del bautista»

IMMA MERINO

Un cap que pesa

Un moment de l’assaig de La cabeza del Bautista. / ANDREU PUIG

PUBLICITAT

l plantejament del director Pau Monterde és
dels més intel·ligents que un ha vist darrera-
ment en el món de l’òpera. Les escenes de Il

dissoluto punito ossia il Don Giovanni, títol original
que es va projectar a la pantalla durant l’obertura, són
prou fosques i tenebroses per permetre una escena
obscura que juga amb la il·luminació i algun element
escàs, i que ho deixa tot a la capacitat escènica i vocal
dels intèrprets, magníficament abillats amb un ves-
tuari dissenyat per Ramon B. Ivars.

El repte, per a Òpera Catalunya, era important. Si
hi ha una òpera difícil per als cantants, és Don Gio-
vanni. El mercat és ple d’enregistraments, amb solis-
tes d’anomenada, plens de defectes. Enfocar, doncs,
una obra d’aquesta envergadura amb cantants que,
excepte Peter Buchkov com a Leporello, afrontaven
per primera vegada el rol, en feia augmentar el risc.
El resultat global el podem qualificar d’acceptable
malgrat que hi va haver una manca de ritme, amb
moments lents, que no sabem si atribuir a la direcció
musical o a la precaució de les primeres funcions.
Cal pensar que Manresa, Figueres, Lleida, Terrassa,
Sant Cugat, Girona, Viladecans i Granollers, que
acolliran la gira, en sortiran beneficiades pel rodatge
que s’haurà fet de l’obra.

El conjunt de la representació va estar molt deter-
minat pel que cadascun dels personatges hi aportava.
El Don Giovanni del mexicà Carlos Andrade, tot i
que té una veu capaç de modulacions subtils, va de-
fugir el personatge d’un Don Joan psicològicament
complicat per encarnar una simple força fornicadora
de la natura, que utilitza la mentida i l’engany sense
cap escrúpol. Millor en els recitatius que en les àries,
que li van quedar una mica planes. El Leporello ja es-
mentat de Buchkov va ser professionalment impeca-
ble, tot i l’escassa malícia demostrada en l’ària Ma-
damina, il catalogo è questo... Carles Cosías ens va
donar un dels Don Ottavio més ardits que hem vist.
La seva darrera ària, Il mio tesoro, li va sortir broda-
da, i a partir d’aquí i de la gran ovació que va rebre,
també els recitatius, en què semblava més dubitatiu,
van ser impecables. Maribel Ortega, fins ara una veu
verdiana, va demostrar que pot ser una Donna Anna
impactant. Li manca adaptar-se en determinats fra-
sejos a la línia mozartiana. Va tenir una prestació ac-
ceptable, malgrat que la gran ària final Non mi dir no
la va controlar bé tot i els aplaudiments estentoris
que amb una exhibició de potència vocal va aconse-
guir. La Donna Elvira de Montserrat Martí va encar-
nar sempre la dignitat d’un personatge ofès, i va ex-
cel·lir en el breu fragment des de la finestra Ah taci,
ingiusto cuore amb un agut de somni. La Zerlina,
que en aquesta ocasió interpretava Ilona Mataradze,
va tenir bona projecció vocal i una desimbolta actua-
ció escènica, però la seva impostació li feia en segons
quins moments un so estrident. El personatge per-
fecte, per actuació, veu i credibilitat, va ser el Maset-
to d’Alexis Trejos. Un gran moment col·lectiu amb
músics a l’escena va ser el del minuet de la festa de
Masetto i Zerlina. L’orquestra va seguir amatent tota
l’actuació, va subratllar atmosferes i va servir bé els
cantants.

E

òpera | «don giovanni»

Un repte líric
� Programa: Don Giovanni, òpera de W. Amadeus

Mozart. Solistes, Cor dels AAOS i Orquestra
Simfònica del Vallès, amb la direcció escènica de
Pau Monterde i la musical de Daniel Martínez.
Lloc i dia: Òpera Catalunya. Teatre Municipal La
Faràndula de Sabadell. 24 d’abril.

JORDI MALUQUER

● L’actor Joan Pera és au-
tor d’un llibre. Fa poques
setmanes que s’ha editat
un text autobiogràfic, Amb
tots vostès... Joan Pera
(Ara Llibres). L’actor hi
manté el to cordial i de ga-
nes d’agradar amb una pu-
blicació «que és 100% tea-
tral», afirma. De fet, el
centenar de pàgines recu-
llen alguns fragments del
monòleg El show. Joan

Pera. L’actor, que no es
considera un escriptor
d’alta literatura, hi descab-
della des del seu naixe-
ment fins a les col·labora-
cions amb la Lloll al Con-
dal i amb el fill Roger a 13
anys i un dia, a TV3. Pera
no oblida tampoc la seva
parella artística dels últims
anys, Paco Morán.

Joan Pera ha escrit el lli-
bre que ha volgut, sempre
atent a les recomanacions

editorials, que no sempre
ha incorporat en l’obra.
L’actor, que es considera
deixeble de Capri, amb qui
va debutar, va insistir que
s’hi mantinguessin els
continus punts i a part. Són
les pauses que el còmic fa
perquè la concurrència pu-
gui riure. I és que la seva
biografia és fidel al seu
personatge d’antiheroi
(com Woody Allen i Frank
Spencer, que també ha do-

blat al cine i a la televisió).
El president de Focus, Da-
niel Martínez, adverteix
que Pera ha triat la síntesi i
dir només el que és im-
prescindible de molts fets
personals i artístics. Se
n’ha fet un primer tiratge
d’uns 3.000 exemplars.

Pera va alternar a la dia-
da de Sant Jordi la doble
condició d’actor (a l’es-
tand d’Adetca) i d’autor
signant llibres al Condal.

Joan Pera escriu la seva biografia en un
llibre que pren forma de text teatral

J.B. / Barcelona


