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CRÍT ICA D’ÒPERA

NÚRIA ESCUR
Barcelona

E
ncara que va néixer
a Hamburg el 1962,
John Lanchester va
créixer entre llocs
tan exòtics comCal-

cuta, Rangun, Brunei i Hong
Kong. Una amalgama que li ha
permès convertir-se en sociòleg
sense títol. Es va educar a Ox-
ford i es va casar a Nevada, però
no acaba aquí la seva vocació de
mestissatge. Ha exercit de co-
mentarista de llibres, periodista
futbolístic, redactor de necrològi-
ques i crític de restaurants per a
The Observer. “Vaig veure com
Londres canviava de manera es-
borronadora. Als anys setanta,
allà tot era gris: el clima, el men-
jar, la gent... Ara res no és així”.
Després de diversos títols

d’èxit –El senyor Phillips, El port
de les aromes–, ahir va presentar
a Barcelona Capital (Anagrama),
una novel·la que ja es considera
memorable. “Sorprenentment
bona; dubto que aquest any hi ha-
gi una novel·lamillor”, aventura-
va Andrew O’Hagan mentre The
New York Times defensava que
llegir-la és “com un curs inten-
siu sobre la transformació de cos-
tums i diferències de classe dels
britànics”. “Elmeupare va treba-
llar a la banca quan encara tenia
sentit social. No aguantaria veu-

re el que ha passat”, va explicar
l’escriptor, que va confessar la se-
va inquietud en conèixer algú
que guanyava primes d’un milió
de lliures.
“Se’mva acudir pensar com se-

ria la meva vida si pogués afegir
tants zeros al meu compte. Ro-
lex, iots, entrades per al Roland
Garros... No són mala gent, però
estan malalts del món de les fi-
nances. Com es pot viure tan
lluny de la realitat?”. Així resu-
meixLanchester l’origende la se-
va novel·la, el 2006, en la precri-
si. Ara, anys després, creu que la
gran tragèdia va ser que no hi va
haver relleu ideològic. “No ens
han proposat un model nou, te-
nim elmateix que abans de la cri-

si. Potser a Marx li agradaria el
llibre, s’hi veuria reivindicat”.
També a Dickens podria interes-
sar-li, diu, el Londres actual.
Lanchester creu que l’american
dream s’ha substituït pel London

dream. “Hi ha similituds entre
aquest Londres i el victorià; desi-
gualtats i finances”.
Va voler explicar el que es

veia des de la seva finestra, una
galeria de personatges que viu a

prop però amb prou feines coin-
cideix: banquers i les seves do-
nes, un futbolista, un artista con-
temporani, un paleta polonès....
“Esclar que, en el cas de la famí-
lia pakistanesa, la real era afgane-

sa, però no ho vaig voler dir:
eren refugiats amenaçats per tali-
bans”. Tots plegats rebenmissat-
ges misteriosos: “Volem el que
vostè té”. Un lloc on futbol i art
són sinònims de negoci, on tot es
compra i tot es ven, “fins i tot
l’anonimat, això és un èxit!”
Històries de veïns que s’entre-

creuen a Pepys Road, el carrer
on el valor d’una casa es va tripli-
car en temps rècord, on es va
passar del llast d’un origen hu-
mil a un lloc de moda. “Qui hi
vivia era ric. Qui volgués mu-
dar-s’hi, ho havia de ser. La
Gran Bretanya havia passat a
ser un país de guanyadors i per-

dedors, i els que vivien en
aquest carrer, només per viu-
re-hi, havien guanyat”, escriu.
“Acaben de publicar un cens.
Per primera vegada, a Londres,
la població blanca britànica és
minoria”, afegeix.
Hi ha barris de guanyadors i

barris de perdedors. “Mai no
vaig pensar que la crisi que jo
estava veient a Londres acabaria
sent global. La gent feia com si
no s’adonés de la bombolla im-
mobiliària. Suposo que per su-
pervivència. Com és que no
vam ser capaços d’intuir res del
que va passar?”, es pregunta mo-
lest Lanchester, que assumeix el
seu paper crític: “Crec que en-
cara continuem al 2008. Con-
tinuem dins de la mateixa obra
teatral”.
La ironia, l’enginy, la comici-

tat, recorren tota la novel·la. La
cobdícia, la por, els diners desta-
pen els seus instruments. “Jo sóc
l’últim aborigen del meu barri.
No s’hi veu ni un home –se’n van
a les sis del matí i tornen a les
nou del vespre–, per tant visc en
una atmosfera femenina amb ca-
nalla”. Aquestes vides creuades
–com abans les van dibuixar Jo-
seph Roth, John Dos Passos o
Stefan Zweig– permeten que el
lector es posicioni, busqui el seu
personatge preferit i la seva víc-
tima, s’hi vegi reflectit o rebut-
jat. I pot passar que, al final, com
Roger, fins i tot es proposi de
canviar.c

Elixirquerevigoritza

CANVI A LA GRAN BRETANYA

“Havia passat a ser un
país de guanyadors i
perdedors... només per
viure en aquell carrer”

VIURE PER ALS DINERS

“No són mala gent,
són malalts de les
finances; viuen tan
lluny de la realitat...”

John Lanchester, autor de la gran novel·la del Londres del segle XXI, ahir a Barcelona
PEDRO MADUEÑO

L’elisir d’amore

Autors: Gaetano Donizetti,
sobre llibret de Felice Romani
Intèrprets: Rolando Villazón,
Aleksandra Kurzak, Joan
Martín-Royo, AmbrogioMaestri,
Cristina Obregón. Cor i
Orquestra del Liceu. Direcció:
Daniele Callegari.
Producció: Gran Teatre del
Liceu. Direcció: Mario Gas
Lloc i data: Liceu (27/V/2013)

ROGER ALIER

Aquesta òpera alegre i festiva de
Donizetti va trobar –el 1998, a
l’època de reconstrucció del Li-
ceu– un intèrpret magnífic en la
producció deMario Gas, que l’ha
presentada diversos cops des-
prés (per exemple, a Peralada)
sense que hagi perdut res del seu
caràcter simpàtic i espontani. I
així l’ha tornat a gaudir el Liceu
en aquesta reposició que ha ser-
vit per al retorn del tenor Rolan-

do Villazón, que continua tenint
un públic fidel i addicte. El tenor,
que ha passat per dures proves
de salut vocal, va defensar el pa-
per amb el seu sentit teatral i la
seva gràcia particular, i va resol-
dre bé els moments emblemàtics
de l’obra, sobretot la famosa ro-
mançaUna furtiva lacrima, que li
va valer una ovació. Al seu costat,
com aAdina, la soprano polonesa
Aleksandra Kurzak va demostrar
una notable capacitat per a la co-
loratura, però en el registre més

agut no sempre va combinar l’en-
cert amb la gràcia interpretativa,
encara que va sortir airosa de la
seva comesa. Magnífic el Belcore
del baríton català Joan Martín-
Royo, que va donar un caràcter
propi al personatge i va cantar
amb elegància. Del repartiment,
no obstant això, elmillor va ser el
voluminós i graciosíssim Dulca-
mara d’Ambrogio Maestri, que
va saber arrodonir l’obra amb la
seva reaparició en escena quan
tot semblava que s’havia acabat;
però a més de ser un excel·lent
baix buf va oferir mostres d’una
elegància en el cant que no sol
ser tan freqüent en el personatge

de Dulcamara. Àgil i graciosa,
Cristina Obregón va completar el
repartiment ambuna actuació de-
liciosa i un saber estar en escena
de gran qualitat.
El cor va funcionar magnífica-

ment i es va moure amb agilitat, i
l’orquestra, sota la batuta de
Daniele Callegari, va fer destacar
els agradosos detalls de lamúsica
de Donizetti. El públic, tot i que
no del tot entusiasmat al princi-
pi, es va deixar contagiar per l’ela-
borat final de l’òpera amb tots els
seus recursos. El teatre, ple de
gom a gom, ha obtingut un gran
èxit amb aquesta iniciativa que
realça la temporada.c

John Lanchester publica ‘Capital’, potent reflexió del Londres del boom: qui va obviar els símptomes precrisi?
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