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MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

P
er a tots els gustos
al Gran Teatre del
Liceu.En la recta fi-
nal d’una tempora-
da que ha tingut al-
guns desperfectes a

causa de l’anunci d’ERO tempo-
ral, el Liceu passa amb total natu-
ralitat d’exhibir una de les posa-
des en escena més avantguardis-
tes i creatives de les últimes dèca-
des –el Pelléas et Mélisande de
Bob Wilson– a rescatar una pro-
ducció patrimonial dels anys
trenta i quaranta que pocs tea-
tres d’òpera posseeixen, com és
l’escenografia de Mestres Caba-
nes per a Aïda. És l’única que es
conserva del mestre pintor des-
prés que moltes altres feines es
perdessin en l’incendi del 1994, i
una de les més representatives
del seu talent. L’equip tècnic del

Gran Teatre treballa aquests dies
en el muntatge dels decorats que
vesteixen les set escenes d’aques-
ta òpera queVerdi va compondre
per encàrrec del Kediv d’Egipte,
per inaugurar el canal de Suez, i
que està basada en el drama ho-
mònim de l’egiptòleg Auguste
Mariette Bey. Amb ella, Josep
Mestres Cabanes (Manresa 1898
- Barcelona 1990), un enamorat
d’Egipte, va lluir el seu domini de
la perspectiva a l’hora de trans-
metre la monumentalitat de l’ar-
quitectura.
En només tres dies, els tècnics

del Liceu han de ser capaços de
desmuntar una escenografia i dei-
xar llesta la següent per comen-
çar els assajos. I encara que sem-
bli que la posada en escena de
Wilson per a l’òpera de Debussy
era senzilla pel seu estil minimal,
en realitat, aquesta enorme caixa
negra modular sobre la qual ma-
na la il·luminació tenia el seu en-
trellat. “El Liceu és el paradís
dels il·luminadors –explica Pablo
Huerres, cap d’escenari del tea-
tre–, perquè en lloc de disposar
d’un pont de llum fix, cada pro-
ducció té la seva il·luminació es-
pecífica. Que necessita un focus
allà? N’hi posem un. I això s’ens
menja temps de muntatge a l’es-
cenari”.
La il·luminació per a aquestDe-

bussy era molt més complexa
que la que requereix l’escenogra-
fia de paper pintat deMestresCa-
banes. Perquè mentre la del pri-
mer demanava una llumexpressi-
va, la d’Aïda només té un ciclora-
ma corb que requereix il·lumina-
ció plana i tènue, suficient per-
què es vegi l’escenografia, que ja
du incorporats en el treball pictò-
ric els efectes de llum.
Però abans de fer lamudança a

l’escenari i penjar els telons, cal
desplegar els papers, que es con-
serven doblegats en caixes de fus-
ta, i, si cal, s’han de reparar –el
paper era del més barat en plena

postguerra i ara es trenca només
de moure’l–, clavar-los amb tat-
xes sobre els diferents suports, o
posar varetes als elements dèbils
com les palmeres del tercer acte.
“És una escenografia fàcil de re-
parar, i de lluny i amb la il·lumina-
ció rasant no s’aprecia la repara-
ció, si bé es veu clarament que és
paper: això no ho volem dissimu-
lar, és un valor”, apunta Huerres.
El Liceu va estudiar digitalitzar-
ho tot per poder disposar-ne da-
vant una hipotètica pèrdua d’al-
gun teló, però va arribar la crisi...
També s’ha estudiat la possibili-
tat de fer còpies en un material
més resistent, que pogués viatjar
al Japó o altres països en cas que
tornés a posar-se de moda l’estil.
En tot just una dècada, el tèc-

nic Ferran Anguera, un clàssic al
Liceu, s’ha encarregat de muntar
l’escenografia d’Aïda cinc vega-
des: a Santander, a Oviedo i tres
cops al Liceu. “El seu gran avan-

CONTRAST AL LICEU

El muntatge simbolista
de Bob Wilson dóna
pas als papers pintats
de Mestres Cabanes

LA FRAGIL ITAT DEL PAPER

“És una escenografia
fàcil de reparar, i no
es nota vista de lluny
i amb la llum rasant”

Mestres pintava dret, amb el pinzell agafat a una canya de bambú

JOSEP MALLOFRÉ, EL DEIXEBLE

“Mestres va tenir
desacords amb els
conceptuals: ‘Això és
una porqueria’, deia”

Radvanovsky
debuta i Joan

Pons s’acomiada

Acaba la temporada al teatre de la Rambla

ARXIU

De‘flashback’amb
MestresCabanes
El Liceu exhibeix la seva tradició realista amb
l’escenografia d’‘Aïda’; assistim al seumuntatge

]Una de les grans veus
que faltava per passar
pel Liceu interpretarà el
paper d’Aïda; serà la so-
prano lírica spinto Son-
dra Radvanovsky. L’ho-
landesa Barbara Hava-
man protagonitzarà el
segon repartiment. A
més se sentirà Marcello
Giordani i la gran italiana
de la seva generació per
al paper d’Amneris, Lu-
ciana D’Intino. I el baix
mallorquí Joan Pons, que
ha anunciat que deixa els
escenaris, s’acomiadarà
interpretant Amonasre.

Cultura

Treball previ. Tècnics
del Liceu preparen els
telons d’‘Aïda’ als soter-
ranis de l’escenari
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Aristóteles añadió que el grado mo-
ral depende de lo bien o mal que esté
organizada la ciudad políticamente.
¿Pensó por adelantado en España?

Dos días después de los recortes
que nos llevan al pozo, el debate
político gira en torno a cuánto
deben aplaudir los diputados.

También es un gasto, y un enorme
desperdicio, que cada nuevo
gobierno se dedique a destruir lo
poco bueno del anterior.

Jaume Balagueró Director de cinema

Si un médico prescribe quimiote-
rapia a un enfermo de cáncer y su
equipo se levanta para aplaudir, en-
tonces tenemos un problema grave.

#tuitsdecultura Fernando Aramburu Escriptor
@FernandoArambur

Irene Lozano Escriptora

tatge és que no pesa gens –diu–.
Ara comença a estar una mica
atrotinada, però té unes vistes...
Veus el bosc de Robert Wilson,
tires negres com codis de barres,
i no té res a veure amb les palme-
res deMestres Cabanes. Igual és
que sóc tan antic comaquesta es-
cenografia”.
MestresCabanes es va respon-

sabilitzar del taller escenogràfic
del Liceu a començaments dels
anys quaranta, seguint la línia de
grans mestres realistes –Cagé,
Soler Rovirosa, Alarma, Pla...– i
oposant-se a les ja consolidades
avantguardes simbolistes o ex-
pressionistes. Apassionat de la
perspectiva, fascinat per la poèti-
ca del seu ofici, va optar perman-
tenir la tradició realista, la d’un
realisme artístic amb el qual ur-
gia a perpetuar un món que
s’acabava. I, tot s’ha de dir, va
trobar en l’immobilisme cultu-
ral de la postguerra i el tradicio-
nalisme de la burgesia liceista
un terreny adobat.
Per al Liceu va arribar a pin-

tar Lohengrin, Parsifal, Els mes-
tres cantaires de Nuremberg o
aquesta Aïda..., i es va imaginar
MadammaButterfly, L’or del Rin
o Tannhäuser. El seu nivell de
perfecció compositiva i de belle-
sa pictòrica era extraordinari.
Treballava la perspectiva lineal,
la perspectiva atmosfèrica, el
clarobscur que genera falsos re-
lleus, l’obliqüitat, la composició
en alçària i profunditat, la frag-
mentació en múltiples plans, ni-
vells i sectors..., el dramatisme

de la seva pinzellada, amb la
qual reprodueix, per exemple,
aquestes estrelles que il·luminen
el Nil en el tercer acte d’Aïda. La
pintura era per al realisme, se-
gons ell, aquesta font de poesia
que mai no seria la fotografia.
“Era un apassionat de l’esce-

nografia de telons, que per mol-
ta gent és una cosa que forma
part de la història, però que ara,
en veure els anuncis d’Aïda, es
confirma que està vigent”. Qui
parla és l’escenògraf Josep Ma-
llofré, que va ser deixeble de Ca-
banes –i mestre de Huerres– i
que el va substituir coma profes-
sor a l’Institut del Teatre. Ja reti-
rat, Mallofré recorda l’entusias-
me de Cabanes en aquell “extra-
ordinari mestratge” del qual va
gaudir a finals dels seixanta i
principis dels setanta.
“Mestres era molt radical res-

pecte a l’escenografia tradicio-
nal, no estava gens obert a certes
propostes. ‘Això és una porque-
ria’, deia. Va tenir els seus desen-
contres amb els escenògrafs més
conceptuals, en un moment en
què s’estava coent una altra ma-
nera de treballar, tendències eu-
ropees que aquí no eren accepta-
des per la gent del Liceu”. Els
alumnes, en tot cas, vivien amb
naturalitat la doble opció: la for-
ça del mestre de sempre, total-
ment respectable, i l’evolució.
“Miràvem de sintetitzar la tradi-
ció per entrar en el concepte”,
diu Mallofré. I conclou: “El con-
trast Wilson-Mestres al Liceu és
un luxe, és com anar al museu”.c

@lozanoirene
Paloma Bravo Escriptora
@PalomaBravo@jbalaguero

Amb unes tatxes es fixen els papers pintats El paper es conserva doblegat en caixes de fusta

Així queda la recreació del palau reial deMemfis per a l’acte I d’‘Aïda’

PEDRO MADUEÑO
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Novè Festival de la Veu de Banyoles
Del 13 al 15 de juliol de 2012
www.aphonica.banyoles.cat

Quimi Portet
Mishima
Beardyman
The New Raemon
Las Migas
Sly Johnson
Manos de Topo

Paul Fuster
Retaule d’avars
Cançons de la veritat oculta
MuOM, The Harmonic Ensemble
Accidents Polipoètics
Verd i Blau
Samfaina de Colors

Cor de la Universitat Ramon Llull
Joana Serrat
The Hanfris Quartet
Gafieira Miúda
La veu és teva!

Altres concerts, tallers, exposicions, gastronomia,

estades de veu, camp de treball...

Amb el patrocini de:Organitza:
Segueix el festival amb la nova
aplicació per a mòbil de l’(a)phònica!

Mitjà oficial:


