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Daniela Feixas és un dels tres protagonistes: una
ballarina que vol ser dona de fer feines. DENISE KOIRACH

dreta”. Segons Puyo, “és una crí-
tica directa al capitalisme, la se-
xualitat, l’art, la pressió del mas-
cle davant les dones, la cultura, la
política i com nosaltres constru-
ïm el país, tot des d’un punt de
vista poètic”. Dolors Miquel posa
en qüestió tots els rols socials,
fins i tot el d’actor. “Hi ha una sè-
rie d’oficis que estan més anco-
rats en el món real, i hi ha oficis
que ens inventem. El text no ho
critica, ho exposa”, diu Puyo.
Fins i tot Josep Pla i Pablo Picas-
so apareixeran en aquesta gran
catarsi teatral.e
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La brillant màgia visual de Robert Wilson
públic revela que alguna cosa falla
en la gestió liceista. No és, certa-
ment, una operació que aixequi pas-
sions –l’obra mestra de Claude De-
bussy no es representava des de fa
49 anys–, però el Liceu ha de buscar
nous públics i intentar seduir millor
aquest gran sector d’abonats que ar-
rufa el nas quan surt del repertori
més trillat.

Al delicat univers poètic de Pélle-
as, carregat de simbolismes, li escau
molt bé la filosofia minimalista de
Wilson, el seu domini de l’espai es-
cènic, el subtil joc que proposa a
l’espectador a través de línies geo-
mètriques i un ús màgic de les pers-
pectives, il·luminades amb mestria.
Els personatges romanen pràctica-
ment estàtics –Wilson no deixa que
es mirin ni es toquin– i han d’ex-
pressar els seus sentiments a través
d’una coreografia corporal que obli-
ga els cantants a una duríssima dis-
ciplina en el treball gestual que beu
en les essències del teatre kabuki.

Òpera de passions contingudes,
de tensions i inquietuds, de pre-
guntes sense resposta, banyada
per la llum d’un poeta del color or-

questral com Debussy, que il·lumi-
na amb una música prodigiosa un
drama líric basat en l’obra homò-
nima de Maurice Maeterlinck.
Partitura meravellosa, refinada i
difícil, que l’orquestra del Liceu ti-
ra endavant amb notables resul-
tats gràcies a la meticulosa i acura-
da direcció de Michael Boder en el
seu últim treball com a director
musical del teatre.

Davant la bellesa plàstica i musi-
cal, el resultat vocal es mou a nivells
més discrets. El baríton Laurent
Naouri és un modèlic Golaud, per
experiència, estil i caràcter vocal,
mentre que el seu col·lega Jean-
Sébastien Bou perd una mica de for-
ça en la pell de Pélleas i la soprano
María Bayo no aconsegueix trans-
metre la frescor i l’encant eròtic de
Mélisande, massa pendent d’un tre-
ball corporal que no sempre juga a
favor del cant i li afegeix una moles-
ta artificiositat. El baix John Tom-
linson ofereix un irregular Arkel, de
veu gastada, mentre que complei-
xen amb eficàcia la contralt Hilary
Summers, el baix Kurt Gysen i la so-
prano Olatz Satua.e
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‘Pelléas et Mélisande’
GRAN TEATRE DEL LICEU
27 de juny

JAVIER PÉREZ SENZ

El Liceu s’apunta un tri-
omf amb el superb mun-
tatge de Pélleas et Méli-
sande signat escènica-
ment per Robert Wilson.

Però l’èxit, inqüestionable artística-
ment –des de la seva estrena, el
1997, a Salzburg, la producció ha
comptat amb l’aprovació unànime
de la crítica– té com a alarmant con-
trapunt una de les més discretes xi-
fres d’assistència de públic de la
temporada. ¿Com és possible que
un espectacle que ha triomfat a
Salzburg, París i Madrid, amb el se-
gell de Wilson, no aconsegueixi om-
plir el Liceu? Hi ha diverses respos-
tes i cap resulta tranquil·litzadora:
sense oblidar la crisi econòmica i
l’alt preu de les entrades, la falta de
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ARTS ESCÈNIQUES

Xavier Albertí dirigirà el TNC el 2013

La incògnita del nou director del
Teatre Nacional s’ha resolt amb
sorpresa: el director i compositor
Xavier Albertí ha estat escollit per
dirigir el TNC del 2013 al 2017. Co-
habitarà un any amb Sergi Belbel.

L.S.

BARCELONA. Enigma resolt: el com-
positor i director teatral Xavier Al-
bertí serà el pròxim director del Te-
atre Nacional, el quart que tindrà la
institució en els seus 15 anys d’his-
tòria. Ocuparà el càrrec a partir del
juliol del 2013, quan Sergi Belbel
deixi la direcció del TNC, que hau-
rà ostentat set anys. En la tempora-
da 2013-14 cohabitaran els dos di-
rectors: Belbel com a responsable
del teatre i Albertí amb un contrac-
te de programador perquè tingui 9
mesos, a partir d’aquest setembre,
per dissenyar el seu primer any.

L’elecció d’Albertí ha estat una
sorpresa. Dels quatre candidats que
van passar a la recta final de la selec-
ció –Albertí, Oriol Broggi, Carme
Portaceli i Josep Maria Mestres–
era un dels que sonava menys en els
cercles teatrals. Eren especulacions
basades en el fet que és l’únic que
mai ha estrenat al Nacional. Ahir es
va reunir el consell d’administració
del teatre, van escoltar la presenta-
ció oral dels projectes dels candi-
dats i van deliberar. El conseller de
Cultura Ferran Mascarell és qui va
comunicar a un emocionat Albertí
que era l’escollit. En una roda de
premsa improvisada, Xavier Alber-
tí va agrair la confiança i va elogiar

els seus rivals. No va voler resumir
el seu projecte “de 300 pàgines”,
que presentarà la setmana que ve,
però va assegurar que “ha sigut un
plaer buscar temps per endreçar el
que he anat pensant en aquests anys
de feina i articular-ho en un projec-
te”. Si Mascarell s’ha compromès a
permetre que actuï els pròxims anys
“amb total llibertat, com ha fet Ser-
gi Belbel” –això sí, a partir d’un con-
tracte programa acotat–, Albertí ha
assegurat: “No vinc a fer el meu pro-
jecte escènic sinó a servir el Teatre
Nacional i les arts escèniques”.

Xavier Albertí té experiència com
a professor i com a gestor. Va dirigir
el festival Grec del 1996 el 1999
–l’any en què Mascarell va entrar a
la regidoria de Cultura de Barcelo-
na– i va formar part de l’Institut Ra-
mon Llull del 2004 al 2006. Però so-
bretot té carrera de director. El seu
teatre té un segell molt personal: ha
apostat per la revalorització de gè-
neres menors (Assajant Pitarra, El
dúo de l’Africana), ha escenificat Sa-
garra, Verdaguer i Vázquez Montal-
bán i ha dirigit obres d’autors com
Benet i Jornet i Lluïsa Cunillé.e

Xavier Albertí i Sergi Belbel van dedicar-se bones paraules. El director
sortint va elogiar “el rigor intel·lectual i la saviesa” de l’entrant. EFE

Bat els projectes d’Oriol Broggi, Carme Portaceli i J.M. Mestres


