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Verdi descafeïnat
CRÒNICA L’orquestra del Liceu brilla en un 
muntatge poc emotiu de ‘La forza del destino’

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA 

Inauguració de temporada del Liceu 
amb la versió íntegra de La forza del 
destino. Aquesta obra de Verdi, tam-
bé citada com La innominable, per-
què està associada a fets desgraciats, 
tornava després de 30 anys d’absèn-
cia gairebé com una metàfora d’un 
moment de renovades convulsions 
a causa de la dura retallda del Minis-
teri de Cultura a la institució per al 
2013. Les incògnites sobre el futur 
van presidir, dimarts a la nit, l’am-
bient, tot i que la direcció del teatre 
va exposar la voluntat de buscar so-

lucions que evitin caure en una nova 
espiral de tensions a la casa.
 Tant de bo sigui així, però la pro-
ducció que ha obert l’exercici no 
ha respost del tot a les expectatives. 
Excel·lent la direcció del verdià Rena-
to Palumbo al capdavant de l’orques-
tra, ben recolzada pel cor reforçat per 
la coral d’Amics de l’Òpera de Girona, 
però irregulars les prestacions dels 
cantants i mancada d’emoció la des-
cafeïnada posada en escena de Jean-
Claude Auvray. 
 La funció va discórrer sense reac-
cions contràries d’un públic que es-
tà convençut que un muntatge que 

tra. Deixa fer als intèrprets i aquests, 
per la seva banda, deixen anar la se-
va escassa expressivitat. Per sort, Pa-
lumbo és allà per donar a cada esce-
na el sentit musical que li correspon. 
Magnífica, i molt aplaudida, va ser 
la interpretació de l’obertura del fi-
nal del primer acte.

EL REPARTIMENT / Dels intèrprets, el mi-
llor va ser Ludovic Tézier (Don Carlo), 
amb un cant de gran bellesa, manifes-
tat sobretot a Urna fatale. Violeta Ur-
mana (Leonora) va defensar amb cer-
ta inseguretat un paper poc adequat 
a les seves característiques, encara 
que va treure els seus sobrats recursos 
en moments com el Vergi degli angeli i 
a Pace, pace, mio Dio. Marcello Giordani 
va ser un Don Álvaro amb poderosos 
però mal controlats aguts i que va 
perdre matisos al baixar al centre. De 
la resta, va destacar la vis còmica de 
Bruno de Simone (Melitone), mentre 
que Marianne Cornetti (la gitana Pre-
ziosilla) i Vitalij Kowaljow (pare guar-
dià) es van mostrar correctes. H

no molesti el cant és millor que al-
tres amb més personalitat però que 
puguin pertorbar el discurs musi-
cal. L’acció es desenvolupa en un es-
pai gairebé nu. Destaca la presèn-
cia d’un Crist sense creu penjat d’es-
quena a la sala, encara que la bona 
il·luminació i colorista vestuari ani-

men els moments més dramàtics i 
els costumistes.
 La complicada trama del conflic-
te passional de l’obra en dificulta 
la resolució. La falta d’unitat entre 
les escenes tràgiques, les populars i 
les bufonades obliga a fer un esforç 
d’imaginació que Auvray no mos-

33 Imatge d’una escena de l’òpera ‘La forza del destino’.

Rushdie es confessa
3 «No sap ningú com va ser viure allò», diu l’autor sobre la fàtua contra ell

OLGA PEREDA 
MADRID

D
urant deu anys, el temps 
que va estar vigent la fà-
tua dictada per l’aiatol·là 
Khomeini, Salman Rush-

die va ser Joseph Anton. L’autor d’Els 
versos satànics va haver d’aprendre a 
viure en la clandestinitat i per a això 
va escollir una identitat nova, un 
pseudònim en què va fusionar els 
noms de pila de Joseph Conrad i An-
ton Txékhov. Arran de la condemna 
a mort dictada per Khomeini, Rush-
die –britànic d’origen indi– va apren-
dre a viure amb guardaespatlles i va 
ser perseguit per la premsa sensacio-
nalista mentre canviava de casa 
constantment. Els fets són sobrada-
ment coneguts. Però ¿com se sentia 
ell? Això és el que intenta explicar  a 
Joseph Anton (Bromera/Mondadori), 
novel·la autobiogràfica «en què tot 
és cert», segons ell, i que ahir va pre-
sentar a Madrid.
 «No sap ningú com va ser viure 
allò. No sap ningú com se sent una 
persona en aquelles circumstànci-

es», va comentar Rushdie després 
de deixar clar que les seves memò-
ries no estan escrites des del rancor 
sinó des de la pau i la tranquil·litat 
que li ha proporcionat el pas dels 

ha una idea en el món islàmic que 
els líders occidentals estan darrere 
d’una conspiració  per injuriar l’is-
lam. És una idea paranoica perquè, 
afortunadament, aquestes conspi-
racions no existeixen».

INQUISICIÓ ESPANYOLA / Rushdie no es 
va fer escriptor per parlar de si ma-
teix sinó dels altres. No obstant, con-
sidera que ja està preparat per expli-
car com la fàtua (emesa el 1989 amb 
uns termes «propis de la Inquisició 
espanyola») va afectar la seva vida i la 
de la seva gent: la seva mare (que lla-
vors vivia al Pakistan), la seva dona, 
el seu fill gran, els seus editors.  Per a 
això, utilitza en la narració la terce-
ra persona, cosa que li ha permès ser 
més objectiu i més crític amb ell ma-
teix. «Vaig començar a escriure-ho 
en primera persona, però no m’agra-
dava gens. Em sonava narcisista. El 
llibre havia de ser dur amb mi per-
què si no semblava que m’estava jus-
tificant», va subratllar.
 Rushdie, que no ha perdut el seu 
sentit de l’humor (de fet, Joseph Anton 
és ple d’humor), va assegurar que les 
seves memòries són també una ma-
nera de posar punt final al que va 
passar amb la fàtua. «He girat full. 
No tornaré a parlar d’aquells anys. 
Si algú ho vol saber, que llegeixi el 
llibre», va dir amb un somriure l’au-
tor, que està emocionat amb l’adap-
tació al cinema d’Els fills de la mitja-
nit, que s’estrenarà després de pas-
sar per festivals internacionals. H

PRESENTACIÓ DE ‘JOSEPH ANTON’, uNA NOVEL·LA AuTOBIOGRÀFICA

anys. «Sempre he pensat que caure 
a la trampa del rancor seria destruc-
tiu. No volia passar la resta de la me-
va vida com un amargat», va dir. No 
obstant, va esmentar les recents re-

voltes en el món islàmic arran del 
polèmic film sobre Mahoma i va sen-
tenciar: «És un vídeo molt dolent. A 
Youtube hi ha tantes coses dolentes 
que qualsevol es pot sentir ofès. Hi 

33 Salman Rushdie, ahir al Círculo de Lectores de Madrid, on va presentar les seves memòries.
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