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Ajuntament de Sabadell va decidir cloure
els actes commemoratius de la festa de
l’11 de Setembre amb una representació

de l’òpera Les noces de Fígaro al Teatre de la Faràn-
dula de la ciutat. Sis entitats cíviques van col·laborar
en la producció i les fundacions del Banc i la Caixa
Sabadell hi van donar suport. La representació oferia
diversos atractius i a la vegada incògnites: era, se-
gons ens va dir Jordi Voltes en la presentació, una
adaptació per a instruments de vent del segon oboè
d’una orquestra que col·laborava amb Mozart, Jo-
hann N. Wendt, que ara han presentat en formació
d’octet, amb la mateixa dotació que el conjunt de
cambra de la cort de Josep II, i una part acompanyada
al piano. L’obra s’ha reduït eliminant personatges
com ara Barbarina o el jardiner, i centrant-se en les
dues temptatives d’infidelitat, la de Cherubino amb
la comtessa i la del comte amb Susanna. També
s’han eliminat recitatius i, per explicar l’acció, s’han
substituït per un narrador mestre de cerimònies, con-
cís i discret, encarnat pel mateix Voltes. L’altra apos-
ta era presentar-ho en una versió en català, com tan-
tes vegades s’ha intentat, en aquest propòsit d’imitar,
entre altres exemples, l’English National Opera lon-
dinenca que tot ho representa en anglès. Es tractava
d’una versió semiescenificada, amb el piano i l’octet
de vent al centre de l’escenari rodejats d’unes escali-
nates que facilitaven l’acció d’uns personatges con-
venientment vestits, malgrat que per a Fígaro i Sus-
anna es va triar l’opció, no pas inèdita, de presentar-
los com a Arlequí i Colombina. La resta anaven
d’època i ens va semblar teatralment encertada una
Marcellina i un Bartolo, Olga Ney i Josep Jarque,
versemblants, sense els excessos ridículs amb què
sovint els presenten. Penso que en l’aspecte escènic
l’aposta va funcionar, l’òpera es va fer lleugera i pas-
sadora i Frederic Oller, des de la direcció i al piano,
va saber aguantar el tremp de l’òpera, malgrat uns
quants incidents propis d’una primera representació
assajada en conjunt només tres dies. L’aposta pel ca-
talà no va acabar de funcionar ja que els actuants no
van ser del tot intel·ligibles. Potser el més comunica-
tiu i l’estrella de l’espectacle va ser el baríton Daniel
Morales com a Fígaro, amb la resta del repartiment
discreta però digna en què Olga Miracle feia de Sus-
anna; Anna Belén Gómez, de Comtessa; Susanna
Mendoza, de Cherubino; Elías Benito, de Comte, i
Xavier Martínez, de Basilio.

L’espectacle va obrir moltes portes: la primera, la
constatació que una condensació de l’obra de Mo-
zart, a l’estil de la que Peter Brook va fer amb Car-
men, és possible. La segona, que l’esperit de Mozart,
com passa sovint amb els grans compositors, amb
efectius disminuïts no desapareix. La tercera, que un
bon octet de corda podria arribar a ser millor que una
orquestra mediocre, i la quarta, que si no es crea una
escola de cant amb cura de la dicció en català no es
poden assolir els objectius de la comprensió de
l’obra sense llegir el llibret, veure els sobretítols o
com, en el cas que comentem, escoltant les explica-
cions d’un narrador. I més quan veiem com a la ma-
teixa Alemanya, com ens explicava l’ànima de
l’Òpera de Sabadell, assistent a l’acte, Mirna Lacam-
bra, i a causa també de la nacionalitat diversa dels
que canten, les òperes en alemany tenen el reforç de
la sobretitulació. La sessió, com corresponia a un fi
de festa de la diada de l’11 de Setembre, va acabar
amb el públic que abarrotava la sala, dempeus i can-
tant Els Segadors.

L’

òpera | «les noces de fígaro»

Un fi de festa singular
� Programa: Les noces de Fígaro, òpera de

Wolfgang Amadeus Mozart sobre un llibret de

Lorenzo da Ponte, en l’adaptació per a octet de

vent de Johann Nepomuk Wendt i en traducció al

català de Jordi Voltes. Harmoniemusik de Sant

Cugat i solistes amb la direcció musical de Frederic

Oller i la direcció escènica de Jordi Voltes.

Lloc i dia: Teatre de la Faràndula de Sabadell, 20

de setembre.

JORDI MALUQUER

«Què és un actor o, bé, una
actriu? M’ho pregunto so-
vint. La meva idea és que
els actors som traductors.
O intèrprets, a la manera
dels que fan traducció si-
multània, com aquest se-
nyor que és a la cabina. Els
actors traduïm per al pú-
blic experiències de perso-
nes, que poden ser llunya-
nes a nosaltres en el temps
i l’espai. Som persones
que recopilem experièn-
cies i les tornem al món»,
va comentar ahir Meryl
Streep durant una diverti-
díssima i a estones emoti-
va roda de premsa en què
va demostrar la seva agu-
desa responent a una pre-
gunta que, tenint present el
fet que Bette Davis va en-
viar-li una carta amb la
qual la nomenava la seva
successora, va plantejar-li
quina actriu podria agafar-
li el relleu: «Bé, jo encara
penso durar molt de
temps.» També va ser rà-
pida quan li van preguntar
com ho ha fet per no dete-
riorar-se, tant físicament
com pel que fa al seu talent
interpretatiu: «He hagut de
gastar molts diners.» En
relació amb el perquè no
ha dirigit mai, també va
exhibir la seva (auto)iro-
nia comentant: «Alguns
directors sí que creuen que
he dirigit i que, bé, tinc
idees i opinions per tot. De
fet, que en tinc massa.» I
encara, en preguntar-se-li
a la gran actriu dramàtica
del cinema mundial si s’ha
passat a la comèdia amb El
diablo viste de Prada i

Mamma mia!, va respon-
dre: «Bé, en la meva últi-
ma pel·lícula, interpreto
una mare superiora i els
asseguro que no es carac-
teritza pel sentit de l’hu-
mor.»

Meryl Streep va reco-
nèixer que la dedicació a la
seva família, amb quatre
fills, no ha estat un obsta-
cle per a la seva carrera
com a actriu, però sí que ha

fet que no tingués temps
per pensar en la direcció
(«potser ho faré quan s’in-
dependitzi la petita, que
ara té disset anys») i tam-
poc en la producció: «Al-
tres actrius han intervingut
en la producció dels seus
films, però jo sóc una ac-
triu que espera que la tre-
guin a ballar.» En tot cas, a
diferència de tantes actrius
d’èpoques precedents i

fins actuals, el pas dels
anys no ha frenat la seva
carrera. L’actriu va indicar
una circumstància favora-
ble a aquesta continuïtat:
«Cada cop hi ha més dones
en la indústria del cinema.
Crec que això influeix en
el fet que ara hi hagi més
papers per a actrius madu-
res o relatius a personatges
femenins d’una certa edat.
Hi ha dones que intervenen
en el finançament d’a-
quests projectes.»

Meryl Streep va recor-
dar a Sant Sebastià les se-
ves experiències durant els
rodatges de Memòries
d’Àfrica («per a nosaltres
va ser molt intens i, en tot
cas, espero que no hàgim
contribuït a destruir alguna
cosa de Kenya amb el tu-
risme que tinc entès que va
arribar després de la pel·lí-
cula»), Julia (un dels seus
primers films, durant el ro-
datge del qual Vanessa
Redgrave volia convertir-
la a la causa palestina) i
Les hores. L’actriu va co-
mentar que en cadascun
dels personatges que ha in-
terpretat hi ha posat alguna
cosa d’ella mateixa. I tam-
bé que, en relació amb la
seva concepció del treball
com a actriu, ha complert
un somni de la seva infàn-
cia: «Quan era petita no
volia ser actriu, sinó intèr-
pret de l’ONU, perquè em
semblava que els que fan
aquesta feina contribuïen a
que s’entenguessin les per-
sones. Vull pensar que,
fent d’actriu, alguna cosa
he fet en aquest sentit.»

Meryl Streep crida d’alegria davant
la possibilitat que guanyi Obama

L’actriu va recollir ahir a Sant Sebastià el premi Donostia per la seva carrera

L’actriu nord-americana, ahir. / EL PUNT

● Simpàtica, agraïda, intel·ligent,
amb sentit de l’humor, sense cap me-
na d’afectació de diva. Hi ha la temp-
tació de considerar que la roda de

IMMA MERINO / Sant Sebastià premsa que Meryl Streep va prota-
gonitzar a Sant Sebastià ha estat allò
millor d’aquesta edició del festival
de cinema. L’actriu nord-americana
va manifestar clarament que és parti-

dària d’Obama fent un crit d’alegria
quan se li va preguntar per les possi-
bilitats del candidat demòcrata: «Si
no guanya, estic pensant a comprar-
me un pis a Sant Sebastià.»

● La secció oficial del festival de
Sant Sebastià ha exhibit un nivell
discretíssim dins del qual, en tot
cas, sobresurten la finesa del ci-
neasta japonès Hirokazu Kore-Eda
i la discussió provocada per dues
desconcertants pel·lícules de pro-
ducció espanyola que aspiren a fi-
gurar en el palmarès: Tiro en la ca-
beza, de Jaime Rosales, i Camino,
de Javier Fesser. El nivell discret
dels films a concurs és habitual en
aquest festival, potser pels criteris
de selecció, però sobretot perquè
se celebra quan ja han tingut lloc
bona part dels grans esdeveni-
ments cinematogràfics de l’any.
¿Cal, però, quedar-se amb l’última

pel·lícula del coreà Kim Ki-Duk
pel fet que ha estat un cineasta
asiàtic de prestigi durant l’última
dècada? Un cineasta de prestigi
discutible, però que, amb films
com La isla o Hierro 3, era més ca-
paç d’enganyar respecte al seu ta-
lent que amb Bi Mong, un film que
conclou de manera efectista i alho-
ra pretesament poètica després de
fer voltes a una història en què els
somnis terribles d’un home són
realitzats, de manera inconscient i
simultània, per una somnàmbula.

Molt més simpàtica, malgrat
que a vegades caigui en aquella
temptació retòrica i discursiva de
part del cinema argentí, és El nido

vacío, escrita i dirigida per Daniel
Burman. La nova pel·lícula de
l’autor d’El abrazo partido pre-
senta un matrimoni en crisi des-
prés que els tres fills abandonin el
domicili familiar per anar a viure
en un lloc lluny de l’Argentina. El
film apunta tots els tòpics sobre les
parelles en crisi, però va esquivant-
los amb un humor que el salva
d’allò previsible. Hi ha sorpre-
nents homenatges a Blak Edwards
(a través del Bolero de Ravel que
tant li agrada, a la Bo Derek de
Ten) i el Fellini 8 ½. I també unes
belles imatges rodades al mar Mort
amb un home i una dona flotant a
l’aigua.

Kim Ki-Duk i Burman tanquen la competició


