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J o tenia escrita aquesta co-
lumna des de les eleccions 
catalanes i era preciosa: 

m’entestava a acostar posicions 
entre tendències irreconcilia-
bles, encara que un amic em va re-
cordar que per crear ponts ja hi 
ha els enginyers. Parlava del bi-
lingüisme possible, de com als pa-
tis dels col·legis de tot Catalunya 
encara s’hi podia viure la convi-
vència de les dues llengües amb 
absoluta naturalitat. Encara que 
se’m feia curt l’espai disponible, 
dedicava un petit paràgraf a una 
vella teoria meva, molt passada 
de moda, ja ho sé, segons la qual 
el verdader fet diferencial no és el 
català, sinó el fet, verdaderament 
anòmal i preciós, de tenir dues 
llengües.
 Em ficava (amb un garrot pe-
titó, això sí, molt subtil i timo-
rat jo) amb aquells que, després 
de dècades d’immersió lingüís-
tica, segueixen usant la suposa-
da amenaça d’extinció del català, 
llengua oprimida pel colonialis-
me hispànic. Feia una repassa-

da a aquells que, fins i tot si no 
s’atreveixen a manifestar-ho en 
aquests termes casposos, encara 
lamenten la cooficialitat d’un idi-
oma que, en el seu fur intern, mai 
han deixat de considerar mer di-
alecte apte a penes per a l’ús do-
mèstic. Tenia fins i tot una imat-
ge metafòrica i marcial sobre la 
guerra entre la ñ i ny…
 I llavors he engegat la ràdio. 
He sentit els detalls del projecte 
educatiu del ministre del ram i 
he hagut de llençar la meva co-
lumna i convertir-la en aquesta 
carta d’agraïment. Per moltes co-
ses: per recordar-me la meva in-
fància en col·le de capellans fran-
quista; per estalviar-me el debat 
verdaderament urgent sobre les 
enormes carències del sistema 
educatiu en plena crisi i obligar-
me a centrar-lo en una cosa tan, 
però tan, tan transcendent com 
la llengua, i per haver-se esperat 
que passessin les eleccions cata-
lanes per fer pública aquesta no-
va màquina de fabricar indepen-
dentistes irredempts. Gràcies, 
ministre. Estic segur que rebrà, 
almenys, dues cartes més amb un 
agraïment molt més sincer que el 
meu: una, de la Conferència Epis-
copal; l’altra, del Palau de la Ge-
neralitat. Total, com deia el meu 
amic, per crear ponts ja hi ha els 
arquitectes. H
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Un desequilibrat ‘Macbeth’
CRÒNICA El Real de Madrid se suma a l’allau d’obres de Verdi prèvies a l’any del seu bicentenari

CÉSAR LOPEZ ROSELL
MADRID

E
l bicentenari de Verdi es 
compleix el 10 d’octubre 
del 2013, però molts tea-
tres s’anticipen progra-

mant les seves obres en la tempora-
da actual, en algun cas amb una 
allau de títols com passa amb els 
nou de l’Òpera de Munic i els set de 
La Scala de Milà i del Met de Nova 
York. El Liceu ja es va anticipar amb 
La forza del destino i La Fura partici-
parà amb muntatges a Sydney (Un 
ballo in maschera) i l’Arena de Verona 
(Aïda). El Teatro Real se suma (fins al 
dia 23) a la celebració amb Macbeth, 
amb muntatge del jove regista rus 
Dmitri Txerniakov i direcció musi-
cal del talentós grec Teodor Cur-
rentzis.
 Aquesta innovadora proposta ha 
rebut el recolzament del públic ma-
drileny que, pràcticament, ha esgo-
tat les entrades per a totes les fun-
cions. I és que programar Verdi és 
sempre una garantia. Es podran dis-
cutir les lectures del director escè-
nic de torn, però la música del mes-
tre de La Roncole sempre s’acaba 
imposant a qualsevol interpretació 
teatral. 
 Al Real la sentència inapel·lable 
s’ha decantat per l’exquisit i enèr-
gic treball de Currentzis al capda-
vant de l’orquestra. El director i la 
formació van rebre, juntament amb 
el cor, les ovacions més grans tant en 
la funció inaugural, on Txerniakov 
va ser escridassat, com en la de dime-
cres, mentre que els cantants que-
daven més en segon terme. I és que 
Verdi accentua tan bé els moments 
del drama que només necessita una 
batuta que controli els temps amb 
intel·ligència.

 Dimitris Tiliakos compon amb 
correcció vocal i dramatúrgica un 
protagonista d’acusat perfil psico-
lògic que dibuixa bé la seva gradu-
al caiguda cap a l’abisme. Al final, 
quan mor en calçotets, el seu per-
sonatge perd força. Violeta Urma-
na (Lady Macbeth) queda una mica 
més desdibuixada. Recrea l’escena 
de la somnàmbula amb elegància 
però sense que passi res espacial. 
Llueix els seus recursos vocals, pe-
rò li falta aquell to aspre que dema-
na Verdi. Vestida com una mestres-
sa de casa, aconsegueix, no obstant, 
mantenir la imatge de la malvada 

sense escrúpols que guia el marit 
cap a una carrera d’assassí en sèrie 
per aconseguir el poder.

COR ÚNIC / Txerniakov ubica el seu 
muntatge en un barri indetermi-
nat, amb cases aparellades, i em-
marca les escenes de més càrrega 
psicològica al saló d’una casa bur-
gesa. Les bruixes apareixen barre-
jades en un cor únic amb els altres 
integrants de la trama. La sang no-
més apareix al final, perquè el mun-
tatge evita les escenes més virulen-
tes. Hi ha bones idees, però el resul-
tat és molt desequilibrat.

33 Dimitris Tiliakos (Macbeth) i Violeta Urmana (Lady Macbeth), en un moment de l’espectacle.

JAVIER DEL REAL

La proposta de  
Dmitri Txerniakov 
ha rebut el suport  
del públic, ja que ha 
esgotat les entrades 

El gospel assalta 
Catalunya
3‘Els Grans del Gospel’ s’inicia avui a 
Andorra amb el quintet Talk of Da Town

MARTA CERVERA
BARCELONA

La 14a edició d’Els Grans del Gospel 
es posa en marxa avui amb Talk of 
Da Town, un quintet a cappella lide-
rat pel cantant Paul Carrington que 
oferirà les seves aplaudides versi-
ons de música dels anys 30, 40 i 50. 
Els seus intèrprets, uns cracs que 
versionen Otis Redding, Sam Coo-
ke, Temptations i Ray Charles, en-
tre altres, actuen avui a Escaldes 
Engordany (Andorra). Demà actua-

ran a Viella i el 14 al Teatre Joventut 
de l’Hospitalet.
 El gospel tradicional arribarà de 
la mà del New Orlean Gospel Cho-
rale (Granollers, dia 13 de desem-
bre). El conjunt presentarà un pro-
grama nadalenc. Res a veure la seva 
actuació amb la del Soweto Gospel 
Choir, una explosió de ritmes èt-
nics amanits amb rics ingredients 
que ha merescut tres premis Gram-
my. Veus compromeses i potents 
que ompliran d’emoció el Palau de 

14a EDICIÓ DEL CICLE DE GRANS VEUS

la Música el dia 13. L’endemà s’uni-
ran a Lleida amb les veus de l’Orfeó 
Lleidatà i el dissabte 15 actuaran a 
Girona.

IMPACTANT GREGORIAN / La novetat 
aquest any a Els Grans del Gospel és 
l’obertura a una proposta una mica 
allunyada de la tradició però igual-
ment impactant: Gregorian. Es trac-

ta d’una banda alemanya encapça-
lada per Frank Peterson, fundador 
d’Enigma, que es presentarà el dia 
17 a Arteria Paral·lel. El seu estil, una 
barreja de cant gregorià i pop elec-
trònic, no deixarà indiferent el pú-
blic. L’espectacle, visualment molt 
dramàtic i teatral, estarà dedicat a 
cançons de Nadal, passades pel ta-
mís dels sintetitzadors. H

33 El grup alemany Gregorian, en una imatge promocional.
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