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Fidelio
De Beethoven.
Gran Teatre del Liceu, 18 de maig.

Fidelio torna a casa,
l’escena, després
d’anys i panys a la gar-

jola de les versions en con-
cert. Amb totes les irregula-
ritats, que no són poques,
l’òpera de Beethoven pot
transmetre millor el missat-
ge de fraternitat i llibertat en
una acurada aposta dramà-
tica. No és el cas, però, de la
producció de Jürgen Flimm.
Només els ingenus o els re-
calcitrants poden pensar
que canvi d’època és igual a
relectura radical, i menys en
un bastió de la caspa escèni-
ca com el Met, i per a Flimm
aquí no és més que un re-
curs cosmètic (du records
dels drames carceraris
made in Hollywood) per ex-
plicar el mateix de sempre,
amb afegits puntuals no
sempre reeixits (el linxa-
ment de Pizarro).

La raó principal d’impor-
tar aquesta discreta produc-
ció és Karita Mattila, prota-
gonista a Nova York (i també
en una reposició al Covent
Garden), una Leonore entre-
gada fins a l’última fibra,
amb un cant vibrant que
emociona al primer acte
(esplèndida ària) però que
al segon no pot amagar la
creixent inestabilitat de la
veu. Al seu voltant, més dis-
creció: un pàl·lid Rocco (Ste-
phan Milling), un Pizarro
amb actitud de malvat de
telefilm (Torje Stensvold),
un Fernando insignificant
(Anders Larsson) i un Flo-
restan (Clifton Forbis) con-
demnat per la tessitura i
sense possibilitat d’indult
per culpa d’un fraseig a
cops. Les aportacions d’Ele-
na de la Merced (Marzelline)
i Matthias Klink (Jaquino)
van ser insuficients per ob-
tenir el tercer grau.

A la seva última òpera
com a titular del Liceu, Se-
bastian Weigle va aconse-
guir una lloable transparèn-
cia orquestral a un preu ex-
cessiu: escassa unció (cor de
presoners), limitat punch
dramàtic i massa problemes
de quadratura amb els solis-
tes. ¿El veredicte de l’estre-
na? Llibertat condicional
sense fiança.

Crítica
òpera
XavierCester

Llibertat
condicional

La raó principal
d’importar
aquesta producció
és Karita Mattila

ContraSuárezvivíemmillor
La sociòloga Eulàlia
Solé s’endinsa en el
paper de les bases
durant la Transició

A.C.
BARCELONA

Conceptes com ruptura i re-
forma són difícils de delimi-
tar per als nascuts després
de Franco i molts dels qui sí
que van viure aquells temps
han confós mite amb reali-

tat. Tenir clar què va passar
des de la mort de Franco, el
1975, i les primers elecci-
ons legislatives, el 1977, és
clau perquè va ser aleshores
quan es va perfilar l’Estat de
les autonomies, la relació
entre poders, la llei electo-
ral, el paper de la monar-
quia... Vaja, que es va deixar
tot lligat i ben lligat, com si
diguéssim.

Per moure’ns entre
aquest entramat de nusos,
Eulàlia Solé acaba de publi-

car a Flor del Viento Con y
contra Suárez. L’assaig és
abans que res el llibre d’u-
na sociòloga i no només
mostra la bastida de la su-
perestructura política, sinó
que se centra en el paper de
les bases que en aquell
temps eren especialment
actives. Les situa en un
context marcat pel pes de
l’exèrcit franquista, la crisi
econòmica i el terrorisme,
i es pregunta si aquestes
bases que propugnaven un

model social i econòmic
més agosarat van cedir
massa aviat a les condici-
ons dels qui optaven per la
moderació o, encara pitjor,
per la continuació.

Aquest és un llibre en
contra de l’amnèsia amb la
figura de Suárez com a re-
refons. Per Solé, “el mèrit
grandiós del president va
ser imposar el tipus de re-
forma que volien les forces
econòmiques, perquè Espa-
nya ja havia d’entrar en un

sistema democràtic”. Així
es pot veure com, des de
l’esquerra, ja s’avançaven
reivindicacions que després
han quedat oblidades, com
un control democràtic de la
Seguretat Social o refor-
mes econòmiques com fer
desaparèixer els intermedi-
aris en el comerç.

Solé escriu amb la cons-
ciència que “va costar d’ar-
ribar on hem arribat” i arri-
ba a la conclusió ponderada
que “la ruptura no va qua-
llar, però sí que va impulsar
el contingut de la reforma”.
¿Ara tindríem una demo-
cràcia més plena si no s’ha-
gués cedit tant? Com diu
Solé: “Són conjectures que
no es poden verificar”. ■

MésMurielBarbery
Demà arriba a les llibreries ‘Una llaminadura’, la novel·la amb
què es va donar a conèixer l’autora de ‘L’elegància de l’eriçó’

Ada Castells
BARCELONA

Pocs llibres traduïts arri-
ben a les deu edicions en
català. L’elegància de
l’eriçó n’és un. I, a partir de
demà, Edicions 62 vol pro-
var si assoleix el mateix rè-
cord amb Una llaminadu-
ra. Es tracta de la primera
novel·la de Muriel Barbery,
que, nou anys després de
l’original en francès, arri-
ba a les llibreries en tra-
ducció d’Anna Torcal i Sal-
vador Company.

En castellà no l’ha tret
Seix Barral, com l’anteri-
or, ja que és una novel·la

està animant els editors a
revifar les obres d’aquesta
autora nascuda a Casa-
blanca fa quaranta anys.
Ara Barbery és una aposta
segura i Una llaminadura
té components similars a
L’elegància de l’eriçó, que
també poden seduir al lec-
tor. Vegem-los.

Similituds
L’acció passa al mateix
bloc de pisos del número 7
de la rue Grenelle custodi-
at per la portera Renée, la
coprotagonista que passa
de ser esquerpa a tendra a
L’elegància de l’eriçó.

A Una llaminadura ens

centrem en el pis quart,
on el crític gastronòmic
més prestigiós del món,
aquell home que aconse-
gueix tancar i obrir res-
taurants amb les seves
ressenyes, l’admirat i
temut opinador, jeu al llit
de mort i no aconsegueix
recordar un sabor que el
té captivat. La solució li
arribarà a través d’una re-
ivindicació de la senzille-
sa i l’austeritat, una admi-
ració per la bellesa que es
troba, sovint amagada, en
les coses ben fetes.

Muriel Barbery va tenir
una bona entrada en el
món literari amb aquesta

primera novel·la del cui-
ner premiada amb el Mi-
llor Llibre del Món de Lite-
ratura Gastronòmica pel
Salon International du
Livre Gourmand.

Aquí, pàtria d’aficionats
a menges senzilles i cui-
ners sofisticats, és evident
que la qüestió interessa.
La tendresa i humor de
Barbery hi estan garan-
tits. És ben probable que
els qui van descobrir l’au-
tora amb L’elegància de
l’eriçó –que a l’octubre tin-
drà adaptació cinemato-
gràfica de Mona Achache–
ara vulguin repetir plat.
Doncs, bon profit. ■

Muriel Barbery és aficionada als personatges estrambòtics que donen sorpreses als lectors ■ ÁLVARO GRACIA

que ja s’havia traduït fa
set anys a Zendrera Zari-
quiey, una editorial de
Sant Boi de Llobregat es-
pecialitzada en gastrono-
mia i llibres per a nens.
Una golosina va anar fent
fins a rebre una bona em-
penta amb l’èxit de L’ele-
gància de l’eriçó, fet que
va comportar dues edici-
ons més, l’última del de-
sembre de l’any passat.

Se’ns dubte, L’elegàn-
cia de l’eriçó, amb més
d’un milió d’exemplars ve-
nuts a França, on va rebre
el Premi dels Llibreters, i
amb dos milions d’exem-
plars venuts a tot el món,


