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L’estrena d’un muntatge que anticipa el convuls present
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Demolidor ‘Boris Godunov’
3 calixto Bieito entusiasma a Munic amb el seu muntatge de l’òpera al·lusiu a l’eurocrisi

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
MUNIC ENVIAT ESPECIAL

U
n Boris Godunov fosc, que 
expressa el dolor i la tris-
tesa en què viuen els paï-
sos en crisi. Calixto Bieito 

va commoure ahir a la nit l’abarro-
tada Òpera Estatal de Munic amb la 
seva demolidora versió de l’obra de 
Mussorgski, que es va saldar amb 
un èxit apoteòsic i una inacabable 
ovació de més de 15 minuts, tant 
per a l’incommensurable protago-
nista, el jove baríton ucraïnès 
Alexander Tsymbalyik, com per al 
director musical, Kent Nagano, i el 
mateix Bieito.
  El muntatge posa l’accent en el 
retrat psicològic del tsar que va go-
vernar en el convuls i inestable perí-
ode de la història de Rússia situat en-
tre la mort d’Ivan IV i l’adveniment 
de la dinastia Romànov. El director 
català, encara que nascut a Miran-
da de Ebro, incideix en el caràcter 
visionari d’una òpera que anticipa 
la situació de l’eurocrisi d’avui. La 
lluita pel poder i la corrupció a què 
són sotmeses unes «masses amorfes i 
manipulades» apareixen nítides en 
un muntatge molt auster i que fuig 
del caràcter rus de l’original per anar 

al cor de la qüestió del desesperan-
çat futur del segle XXI. La brillant di-
recció musical del titular de la casa, 
Kent Nagano, al capdavant de l’or-
questra i cors, potencia la producció. 
El músic ha estat un partidari deci-
dit de rescatar el primer original del 
compositor i n’ofereix una lectura 
que ressalta la profunditat del dra-
ma polític. 

PROBLEMES DE CONSCIÈNCIA / La tènue 
il·luminació també juga a favor de 
la foscor d’un relat en què la mort 
del protagonista acaba sent per a 
ell un alliberament de la por de 
viure amb la culpa d’haver assassi-
nat el petit Dmitri, fill del tsar 
Ivan, per aconseguir el poder. Biei-
to ressalta els problemes de consci-
ència de Godunov i la seva capaci-
tat, tan poc habitual avui, d’assu-
mir les conseqüències del seu 
error.
 «Avui ningú se sent culpable 
dels abusos comesos», destaca el 
controvertit director i en la seva 
posada en escena, revestida d’imat-
ges poderoses i simbòliques, no hi 
falten al·lusions a moments com-
plicats com els que es viuen a Espa-
nya, Itàlia o Grècia. En una de les ac-33 Un altre moment de la representació del muntatge de Calixto Bieito.
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J Calixto Bieto no para de rebre 
ofertes. A Alemanya es 
continuen representat les seves 
versions de Parsifal i L’holandès 
errant, l’any del bicentenari de 
Wagner, i el director té pendent 
d’estrena, el mes de maig a 
Basilea, War requiem de Britten. 
La seva versió de Pepita Jiménez 
d’Albéniz, que va triomfar a 
Buenos Aires, arribarà aquesta 
temporada als Teatros del Canal 
de Madrid. A Graz (Àustria) 
oferirà el seu muntatge d’Ascens 
i caiguda de la ciutat de 
Mahagonny, de Weill i Beckett, i 
a Zuric estrenarà una òpera de 
Zimmermann. Mentrestant, la 
seva exitosa Carmen continua 
girant sense parar i està 
estudiant encàrrecs procedents 
de Londres, Amsterdam i Oslo. 
Pel que fa al teatre, té previst 
presentar a Munic Leonci i Lena 
de Büchner.   

UNA AGENDA 
MOLT ATAPEÏDA
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cions de protesta del poble, els ma-
nifestants llueixen grans retrats de 
dirigents polítics actuals, entre els 
quals hi ha Zapatero i Rajoy. Tots 
menys Merkel. Bieito entén la seva 
creació com un rèquiem, com si fos 
un oratori, i deixa espai per a la de-
núncia de l’abandonament en què 
actualment es troben la cultura i 
l’art, que serien el sustentament 
per rearmar el futur.
 Encara que el tema dóna peu per 
potenciar les imatges de violència, 
aquesta apareix sempre com a ele-
ment repressor i exposat de forma 
freda i tallant. De totes maneres, 
el muntatge de Bieito ofereix mo-
ments de molt impacte, com l’esce-
na dels policies amb casc reprenent 
la multitud; la mort del personat-
ge de l’Idiota amb un tret a la nuca a 
càrrec d’un adolescent; o l’execució 
final del fill de Boris Godunov. Certa-
ment, durant tota la demolidora re-
presentació es respira un tallant cli-
ma de tensió. 

REPTE CONSIDERABLE / La responsabili-
tat més gran entre els intèrprets re-
cau sobre el jove Alexander Tsym-
balyuk (Boris Godunov), que va ser 
aclamat per la seva incommensura-
ble composició vocal i dramatúrgi-
ca. El repte és considerable també 
per a la resta del repartiment, que es 
va mostrar en tot moment a l’altura, 
tant a nivell de cant com actoral.
 L’enfocament de Calixto Bieito 
es presta al debat, sobretot entre els 
partidaris d’altres versions inclosa 
la de la revisió de Rimski Korsakov, 
però tant en la seva intenció com en 
la resolució aquesta creació està pre-
sidida per la coherència. H
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Escena de ‘Boris Godunov’ 
que recrea una protesta amb 
retrats de polítics actuals.

LA FIRA DE L’ART DE MADRID

cutint». I, efectivament, un s’acla-
para quan s’adona de la quantitat 
de quilos i quilos de temps que des-
aprofita al llarg del dia. Però no tot 
és negatiu en l’obra de Glenda Le-
ón, que mostra a Arco un conjunt 
d’obres sota l’epígraf Formes de sal-
var el món. ¿Quines? Aquí les teniu: 
un mirall amb una frase gravada 
amb làser: Accepta’t. Una altra ma-
nera de salvar el món és mirar-se a 
un altre mirall en què es llegeix: Ac-
cepta l’altre.

Estris amb ànima

El ventall de preus de les obres 
de Glenda León va dels 2.500 als 
20.000 euros. I 20.000 euros és, pre-
cisament, el que val una altra obra 
situada a pocs metres de distància. 
A priori el visitant l’únic que veu 
són centenars d’objectes partits 
per la meitat. Cal aturar-se a par-
lar amb el responsable de la gale-
ria Die Ecke, on és exposada, per 
arribar a entendre’n el significat. 
L’artista firmant, la xilena Isidora 
Correa, va comprar estris d’ús diari 
(tasses, cafeteres, envasos de plàs-
tic...) al centre històric de Santiago 
de Xile i els va tallar. Va ser la ma-
nera de deixar els objectes al mí-
nim, però amb el 
més imprescindi-
ble, l’«ànima». H

Si un no entén d’art és millor que 
es passegi per Arco (la fira d’art con-
temporani que reuneix a Madrid 
201 galeries de 27 països i que 
aquest any a la crisi del sector hi 
suma l’escull de la pujada de l’IVA) 
amb atenció. Un no sap mai si unes 
cadires apilades en un racó poden 
ser una obra d’art o simple mobili-
ari de la fira. Cal passar unes quan-
tes hores en els seus aclaparadors i 
interminables pavellons per ado-
nar-se de què és art i què no ho és. 
Hi haurà qui veurà moltes de les 
peces exhibides i li agafaran ga-
nes de fer el que s’explica en una 
d’elles: desenes de tomàquets es-
tavellats contra una paret. Però el 
personal que circula aquests dies 
per Arco (ahir i avui només és obert 
a professionals i serà el cap de set-
mana quan hi podrà entrar el pú-
blic en general) entén d’art. Per ai-
xò, sap que els tomàquets estave-
llats són una peça única. Porta la 
firma de Los Carpinteros (dos artis-
tes cubans) i no són tomàquets re-
als sinó que estan fets de porcella-
na, acer i carboni esmaltat.
 Tomàquets –l’obra es diu així– es-
tà exposada a la galeria Ivorypress, 
que també alberga una altra inno-
vadora peça: la de Dionisio Gon-
zález, artista que ha creat una re-
alitat virtual per mostrar com seri-
en diversos edificis de l’arquitecte 
Le Corbusier si aquests s’haguessin 
arribat a construir. Com que no es 
van executar mai, el resultat és la 
destrucció. Per això, l’obra –que re-
met a la utopia i es titula En algun 
lloc, enlloc– acaba amb centenars de 
peces trencades penjades del sos-
tre. Tot està destruït.

Fotocopiadores cremades

També estan destruïdes unes foto-
copiadores en una obra anomena-
da Lluny d’expressions completament 
automàtiques. Són nou fotocopiado-
res Canon que l’artista Susy Gómez 
ha sotmès a 250 graus de calor. Les 
peces s’exhibeixen juntament amb 
cadires antigues i usades (tant que 
estan trencades). ¿Quin lloc ocupa 
l’art en la societat? És la pregunta 
que, segons Susy Gómez, planteja 
la seva obra.
 Si alguna cosa fa l’art és, preci-
sament, plantejar interrogants. 
Quan un veu el rellotge de sorra 
de l’artista cubana Glenda León 
–amb quilos de sorra que sobresur-
ten del vidre– no pot deixar de pre-
guntar-se el seu significat. L’artis-
ta respon: «Tota aquesta sorra és 
el temps que passem sense amor, 
fent coses que no ens agraden, dis-
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El significat d’una obra
201 galeries de 27 països mostren l’empenta de la creació contemporània en l’actual edició 
d’Arco H Els artistes defensen que les peces serveixen per plantejar preguntes a l’espectador

33 Contra la paret 8 Un visitant fotografia la peça ‘Tomàquets’, a la galeria Ivorypress.
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33 Destrucció 8 Dionisio González relaciona la utopia amb Le Corbusier.

JOSÉ LUIS ROCA

Vegeu el vídeo del 
primer dia d’Arco al 
mòbil o e-periodico.cat


