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OPINIÓ

Als membres
del consell

d’administració
del TNC

SANTI FONDEVILA

Tretze homes i dones decidiran cap
al 28 d’aquest mes qui serà el nou di-
rector del Teatre Nacional de Cata-
lunya a partir de la temporada
2013/14 i durant quatre anys. Però
¿qui són elles i ells i quina relació te-
nen amb el món de la cultura o amb
les arts escèniques? Vegem-ho.

● Els membres. Joan Manuel del
Pozo, doctor en filosofia; l’empre-
sària Neus Aranda; Georgina Arde-
riu, secretària general del departa-
ment d’Economia; Xavier Solà, se-
cretari general de la conselleria de
Cultura de la Generalitat; Jacint
Boixasa, director general de Patri-
moni de la Generalitat; Joan Maria
Gual, president de l’Associació
d’Actors i Directors Professionals
de Catalunya (AADPC); Marian
Muro, directora general de Turis-
me; l’empresari Marian Puig, del
grup de perfumeria Puig; l’advocat
Emilio Zegrí, un dels penalistes
més considerats de la ciutat; Romà
Cuyàs, expresident del mateix con-
sell fins fa un any i un veterà del
TNC; Jordi Font, director de l’Ins-
titut del Teatre; Joan Mas-Brillas,
empresari, i la presidenta Sol Dau-
rella, membre del consell d’admi-
nistració de Banc de Sabadell i pre-
sidenta de Cobega SA.

● Recomanacions. A tots ells, i
amb ànim de facilitar-los la tasca,
els fem les següents recomanacions:
1. Pensin per què són aquí i actuïn en
conseqüència.
2. Pensin que encara que el TNC és
una societat anònima no té ànim de
lucre i que la seva popularitat no ha
d’anar contra la creativitat sinó més
aviat al contrari.
3. Escoltin els que, d’entre vostès,
en saben més del món del teatre.
4. Compte amb el que pugui dir el
representant de la conselleria de
Cultura, Xavier Solà, no fos cas que
els facturi el servei a nom d’alguna
empresa.
5. Valorin la proposta que sacsegi els
fonaments del TNC establint un ho-
ritzó de risc i compromís amb la re-
alitat que ens envolta.
6. No preguntin per la rendibilitat
econòmica dels projectes.
7. L’èxit d’una proposta escènica no
es mesura tant per l’índex d’ocupa-
ció sinó pel que és intangible, que no
sabrem mai, que cadascun dels es-
pectadors s’emporta a casa.
8. Valorin les propostes que esta-
bleixen complicitats amb les com-
panyies i creadors contemporanis
de manera que la tasca del TNC no
sigui autista sobre la realitat teatral
catalana.e

El traspunt

MÚSICA

Arriba la més gran de les pecadores

Madonna promet espectacle. Avui
i demà presenta al Palau Sant Jor-
di un xou basat en el disc MDNA
però organitzat amb un pretext
conceptual: el camí cap a la re-
dempció d’una pecadora.

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. Madonna va comen-
çar la gira MDNA el 31 de maig a Tel
Aviv, on va fer una crida a la pau al
Pròxim Orient amb un missatge
ecumènic i pansexual: “Tots som és-
sers humans; jueus, cristians, mu-
sulmans, budistes, ateus, homose-
xuals, heterosexuals... Tots volem
estimar i ser estimats”. En el mateix
concert va projectar una esvàstica
sobre una imatge de Marine Le Pen,
la líder del Front Nacional francès.
La filla de Jean-Marie Le Pen va re-
accionar insinuant que demandaria
Madonna i etzibant que “es pot en-
tendre que cantants que es fan
grans i continuen necessitant publi-
citat arribin a aquests extrems”, i
que “les seves cançons ja no servei-
xen per a res”.

El 7 de juny, a Istanbul, la cantant
va ensenyar un pit. Cinc dies des-
prés es va abaixar els pantalons a
Roma. Els paparazzis la van perse-
guir per Florència mentre visitava
la galeria dels Uffizi acompanyada
del seu xicot, el ballarí Brahim Zai-
bat, i també mentre rodava els exte-
riors del videoclip de Turn up the ra-
dio. És Madonna en estat pur, llui-
tant per preservar el seu estatus de
gran diva del pop, tot i que les entra-
des per als seus concerts no s’estan
exhaurint a la mateixa velocitat que

en altres gires. És la Madonna que
avui (amb tot venut) i demà desple-
garà a Barcelona tota la seva energia
en un espectacle de gairebé dues ho-
res organitzat a partir del concepte
de la redempció d’una pecadora.

‘Papa don’t preach’
La col·lisió entre una educació catò-
lica i la dèria per la càbala ha dut
Madonna a dividir l’espectacle en
quatre parts: transgressió, profecia,
masculí/femení i redempció. Cada
capítol s’explica a partir de dife-
rents cançons, la majoria del disc
MDNA. La transgressió s’obre amb
un acte de contrició i amb l’apari-
ció d’una rèplica del botafumeiro de
la catedral de Santiago de Compos-
tel·la. Hi sonen temes com Gang
bang, Hang up i Papa don’t preach,

una peça que havia caigut en gi-
res anteriors. El segon bloc in-
clou, entre d’altres, Express your-
self, amb el seu atac directe a
Lady Gaga, Give me all your luvin’
i Open your heart, una cançó que
Madonna completa cantant en
euskera un fragment de Sagarra
jo!, que interpreta amb el trio
basc Kalakan.

La tercera part del repertori
té un contingut més sexual. És
el moment de cançons com Vo-
gue, Candy shop i una Like a vir-
gin amb secció de cordes. En
l’últim capítol Madonna apa-
reix com una Joana d’Arc per
confessar els seus pecats. Ho
il·lustra explícitament amb I’m
addicted i I’m a sinner, abans de
rebre l’absolució final.e

Madonna durant el concert del 16 de juny a Florència. MAURIZIO DEGL’INNOCENTI / EFE

La gira ‘MDNA’ de Madonna passa avui i demà pel Palau Sant Jordi

Una Medea amb el luxe
orquestral de Zubin Mehta

intensitat dramàtica única, però
amb excés de decibels en molts mo-
ments. Un Cherubini amb menys
recessos lírics del desitjable, però
defensat amb valentia i exhibició
temperamental, virtuts que van
proporcionar a Urmana grans
aplaudiments. Al seu costat, van
agradar el ben temperat Jàson del
tenor rus Serguei Skorokhodov i la
Glauca de la soprano valenciana
Ofelia Sala, però va ser la mezzoso-
prano madrilenya María José Mon-
tiel qui va triomfar amb una expres-
siva i emocionant Neris, exquisida-
ment cantada. També va rebre
grans aplaudiments el baix ucraïnès
Dmitri Beloselski amb un Creont de
veu poderosa i rotunds accents.

Mehta, que el dia anterior va diri-
gir de manera meravellosa Il trova-
tore, va captivar amb una radiant
obertura i va assegurar l’èxit de la
vetllada amb una direcció de gran
sentit teatral, plena de bellíssims i
delicats matisos orquestrals, molt
eficaç en l’acompanyament de les

veus, amb brillant resposta del
Cor de la Generalitat Valenciana
i extraordinària actuació de l’Or-
questra de la Comunitat Valenci-
ana, veritable joia del Palau i que
pot presumir de ser la millor or-
questra que avui pot escoltar-se
en el fossat d’un teatre d’òpera es-
panyol. Del curiós doblet escènic
de Gerardo Vera –en resposta a la
crisi, Medea i Il trovatore compar-
teixen bastida i recursos escè-
nics– en surt més ben parada la
tragèdia de Cherubini, amb es-
pais i decorats més aprofitats i di-
recció d’actors més eficaç, dins
d’una proposta teatral discreta i
funcional que tot just deixa em-
premta en l’espectador.e

La soprano
lituana Violeta
Urmana, una
temperamental
Medea.
PALAU DE LES ARTS

CLÀSSICA

‘Medea’
PALAU DE LES ARTS DE VALÈNCIA
17 de juny

JAVIER PÉREZ SENZ

La devastadora potència
dramàtica de la soprano
Violeta Urmana, que do-
nava vida a la sanguinària
protagonista de l’obra

mestra de Luigi Cherubini amb un
temperament de tints gairebé veris-
tes, es va apoderar de l’escenari del
Palau de les Arts de València el ma-
teix dia que l’euro es jugava el futur
en les urnes gregues. El que aporta
el nou muntatge de Medea dirigit
musicalment per Zubin Mehta i es-
cènicament per Gerardo Vera entra
de ple en el culte a les veus. De fet, la
torrencial Medea de la gran sopra-
no lituana assegura escenes d’una

Crítica

Euskera
L’‘ambició
rossa’ canta
un fragment
d’una cançó
basca amb el
trio Kalakan


