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LA MIRADA

Traviatas
JOAN RIPOLL

L'assistència a la represen
tació recent de "La Traviata" 
que tancava la temporada 
dels Amics de l'Òpera de Sa

badell m'ha suscitat algunes reflexions 
sobre aquest gènere tan peculiar, que 
els seus aficionats mantenen vigent 
amb tanta il·lusió.

Recordaré, per començar, que aquest 
any se celebra el bicentenari del naixe
ment de dues grans figures del gènere: 
Richard Wagner i Giuseppe Verdi, que 
representen dos estils diferents, di
ríem que contraposats. Al seu temps, 
el públic estava dividit en dos grans 
bàndols,i les disputes i batusses en
tre wagnerians i verdians feren època: 
avui dia aquesta rivalitat ja no té sentit, 
però malgrat tot diré que si en tingués 
jo m'apuntaria al bàndol dels verdians, 
i per defensar-me esgrimiria unes pa
raules d'un geni musical del segle XX. 
Igor Stravinski: “Crec que hi ha més 
substància i més veritable imaginació 
en l'ària de “ La donna é mobile", per 
exemple, en la qual la crema de finals 
de segle només hi veia deplorable 
facilitat, que en la retòrica i les vocife- 
racions de la Tetralogia"’.

Confesso, no obstant això, que 
l'òpera com a gènere no m'entusiasma. 
La considero, junt amb la novel.la, un 
gènere obsolet, propi del segle XIX, re
tòric i afectat, sobretot en els seus lli
brets, melodramàtics, inversemblants, 
i que oscil·len entre la ingenuïtat i 
l ’emfasització. El que la salva avui és 
l ’excel.lència en el cant i a vegades 
l'encert de la posada en escena: i dic 
a vegades perquè en moltes ocasions

Giuseppe Verdi

 (SO—
“ La Traviata comporta 

implícitament la denúncia 
de la moral burgesa i la 
marginació de la dona"

el pretès enginy del director cau en la 
temptació fàcil d'actualitzar-les, de ves
tir els personatges o l’escena com avui 
dia, trencant així l ’encant que encara 
pugui conservar el gust original (l'altre 
dia vaig veure per la tele un fragment 
de “ Les troianes" de Berlioz en què

fins i to t hi sortien humanoides robot).
Wagner, per cert, en la seva mega

lomania, considerava l ’òpera com un 
espectacle total, perquè reunia músi
ca, drama, cant i plàstica. Això, és clar, 
era el màxim que donava el seu temps, 
però els espectadors de la nostra ge
neració hem trobat tot això, i més ben 
conjuntat, en el cinema sonor, cosa 
que rebla la seva obsolescència. Haig 
de reconèixer, però, que els meus pre
judicis sobre el gènere els va superant 
l'entusiasme dels meus amics dels 
Amics de l'Òpera, que porten trenta 
temporades acostant-nos-hi amb mol
ta dignitat i encert: també m’hi ajuda, 
d ’un temps ençà, la visió del canal te
levisiu Unitel Clàssica, que ofereix mú
sica clàssica i òperes a pleret i amb 
primeres figures al davant.

Pel que fa “ La Traviata” , origen 
d'aquestes divagacions, diríem que 
deu ser l'òpera més popular de Verdi i 
potser, fins i tot, la més popular de les 
òperes: com si diguéssim, l’òpera indi
cada per als qui no agradi l'òpera. Mú
sic sempre inspirat i fecund (és la que 
fa dinou de les vint-i-sis, em sembla, 
que va compondre), Verdi la va fer en 
sis setmanes l'any 1853, tot adaptant 
la novel.la i el drama que va escriure 
Alexandre Dumas fill als 24 anys, “ La 
dama de les camèlies” : ja és sabut, 
l'amor d ’una cortesana per un jove de 
la burgesia, el pare del qual la fa desis
tir-ne, i que cau en la malaltia, la tisi 
que la portarà a la mort.

Tant Dumas com Verdi van reflectir el 
conflicte que visqueren ells mateixos, 
la convivència amb sengles amistança-

des, tema que en pujar als escena
ris (no sense escàndol) va proposar 
una dimensió social inèdita en el seu 
temps. L'obra comporta implícitament 
la denúncia de la moral burgesa i la 
marginació de la dona, aquí per desca
rriada (això vol dir “ traviata") i malalta: 
comporta també una evolució musical 
notable i en això se la considera com 
a precursora del verisme que després 
proclamaria Puccini: es pot dir, doncs, 
que es tracta d'una òpera moderna, en 
el sentit que fuig de l ’historicisme i de 
l'artificiositat, i planteja un tema del 
seu temps i amb un nou llenguatge.

És. també, una obra que es presta a 
la mitificació, i en això es pot dir que 
hi ha vàries “Traviatas". Marcel Proust, 
per exemple, en deia: “ La Traviata' 
m'agrada. És una òpera que arriba a 
l'ànima... Quan una obra dramàtica 
pulsa els sentiments populars, neces
sita música” : Terenci Moix, tan abocat 
al mite, s'entusiasmava amb el frag
ment “Amami, Alfredo, amami quant’ io 
t ’amo” ; era també l'òpera preferida per 
la meva muller, que celebrava l'ària de 
baríton “ Di Provenza, il mar, il suol...” 
Per això servo dues gravacions his
tòriques de qualitat: una cantada per 
lleana Cotrubas i Plácido Domingo 
amb direcció del subtil Carlos Kleiber, 
i l ’altra per Maria Callas: i recordo una 
refinada realització televisiva de Franco 
Zeffirelli, sense oblidar el film clàssic 
de George Cukor "Margarita Gautier” 
amb Greta Garbo.

Gràcies, doncs, amics dels Amics de 
l'Òpera per oferir-me una “Traviata” tan 
entranyable ■

PUNT d e  VISTA
Llei per facilitar la creació d’empreses en tres dies?

Text i fotos: Juan Reyes

GEMMA GILI

Empresària tèxtil 

La reducció de temps de ges
tió potser afavorirà la creació 
d'empreses. Els ajuts fiscals 
són bons, però arriben tard. 
Aquestes mesures es po
drien tenir estipulades des 
de fa temps, i aplicar-les 
quan l'economia estigués en 
declivi. També és positiu que 
s'hi puguin adherir els em
prenedors que ja hem iniciat 
l ’activitat.

ROSA LINUESA

Empresaria menage 

El que es emprendedor lo 
que quiere es ponerse en 
marcha inmediatamente. Es
tá bien que la burocracia siga 
su cauce, pero que no sea 
un obstáculo. Por tanto, si el 
emprendedor se comprome
te a que cumplirá las normas 
establecidas, me parece bien 
que se pueda avanzar en el 
trámite de abrir una nueva 
empresa.

JOSE COCA

Hostelería 

Cuantas más facilidades 
den, mucho mejor. Cuesta 
muchísimo abrir una empre
sa. Acabo de abrir un bar 
en la Ronda Santa Maria 
de Sabadell y la burocracia 
ha retrasado la apertura 
algo más de mes y medio. 
Cuantas más ayudas den 
a los emprendedores, mu
cho mejor, incluidas rebajas 
fiscales.

MAMONA PEDROL

Emprenedora 

Considero que ja fa molt 
tem ps que aquesta llei 
hauria d'haver estats ac
tiva per fac ilia t les coses. 
Els nous emprenedors te 
nim la il·lusió de canviar la 
tendència pessim ista que 
estem vivint arreu, però 
el procediment burocràtic 
estab lert posa moltes tra
ves per engegar els nous 
projectes.
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GUILLEM COTRINA

Assessor 

Tot el que sigui reduir les 
despeses i els term inis 
necessaris per constituir 
una empresa és positiu. 
Cal pendre mesures que 
impulsin la creació de no
ves empreses i suprim ir 
els costos burocràtics n'és 
una d 'e lles . També caldrà 
que aquesta nova llei vingui 
acompanyada de beneficis 
fiscals i ajudes financeres.


