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tòria a través de societats que
construeixen i destrueixen. Inspi-
rat per les formigues que anaven i
venien sota les pedres d’Avinyó
en un caos que era “un ordre que
encara no sabem veure”, ha do-
nat vida a uns humans molt sem-
blants que després evolucionen,
creen temples, déus, guerregen i
arriba un temps en què “en comp-
tes d’imitar les pedres, fan que les
pedres s’assemblin a ells”. Un re-
corregut que arriba a la generació

dels vuitanta, que “dibuixa a les
pedres, no les treballa. És la gene-
ració grafiti, la que està fent l’art
real, no fa teatre, no ho fa per di-
ners, només per expressar-se.
Em fascina”. I tota l’estona hi ha
un joc entre coses estàtiques i el
moviment, pedra i cos, estar qui-
et i avançar, aturar-se i reflexio-
nar o fer i no pensar.
El coreògraf prefereix fer.

Dorm quatre hores perquè no pa-
ra de tenir idees i amés volmante-
nir allò que ja ha fet, “Crec que si
m’aturo no tornaré a començar.
Sócmolt analític. Si quanmiro en-
rere el que veig m’impressiona
em faria por el futur. Necessito
avançar, acceptar nous estils,
parts demi. És qüestió de canviar
i canviar. De metamorfosi”. De
fet, conclou, “aprendre és l’única
cosa que em fa feliç. Quan parlo i
no faig o faig però no intercanvio,
emdeprimeixo. Aramiro d’apren-
dre a fermúsica, des d’un lloc hu-
mil. M’agradaria créixer en això.
Tocaré quan cregui que estic
llest. Sóc curiós, obert i tinc una
memòria que m’ajuda molt”.c

Rèquiemderespecte

Uninútil combat

CRÍTICA D’ÒPERA

CRÍT ICA DE TEATRE

SONS GLOBALS

Ha unit un grup vocal
cors amb una cantant
libanesa i un músic
japonès

MARC ARIAS

Vaig a telegrafiar la notícia. És més essencial que intentar salvar-lo.
Quin èxit periodístic que serà!

L’obertura del festival, abans-d’ahir a la nit a Peralada

Rèquiem

Autor: Giuseppe Verdi.
Intèrprets: Eva-Maria West-
broek; Luciana D’Intino; Giu-
seppe Filianoti; Michele Pertu-
si. Cor del Gran Teatre del Li-
ceu, Polifònica de Puig-Reig.
Orquestra del Liceu. Direcció:
Josep Pons.
Lloc i data: Castell de Peralada
(13/VII)

ROGER ALIER

El bicentenari de Verdi
d’aquest any ho imposava, i el
Festival va obrir les portes amb
una obra que no té res de festi-
va; potser per això, dins de la bo-
na acollida del públic, que la va
tenir, no es va registrar l’entu-
siasme de gran altura que ha
acompanyat altres anys la pri-
mera activitat del Festival. Es-
plèndida la formació coral del
Liceu i de la Polifònica de Puig-
Reig, molt equilibrada l’Orques-
tra del Liceu, i un equip de solis-
tes d’un gran repartiment líric.
Però a la direcció de Josep
Pons, en la seva correcció, pot-
ser li va faltar l’espurna d’entusi-
asme que en una obra fúnebre
com el Rèquiem s’entén que no
és fàcil de transmetre.

Esplèndida la soprano holan-
desa Eva-Maria Westbroek,
que va sorgir fa alguns anys del
Festival deBayreuth, on l’any vi-

nent cantarà ni més ni menys
que la Isolda wagneriana; veu
poderosa amb tots els requisits
que Verdi exigia, cap al final de
la seva carrera, de les grans in-
tèrprets dels seus drames. Im-
pressionant la veu de contralt
(encara que oficialment es faci
anomenar mezzosoprano) de
Luciana D’Intino, que ja va dei-
xar tothom fascinat amb el seu
Liber scriptus i amb les seves al-
tres intervencions de la vetlla-
da. Molt notable el baix Mi-
chele Pertusi (Mors stupebit
com a gran targeta de presenta-
ció) i només correcte Giuseppe
Filianoti al paper del tenor, que

cal reconèixer sempre que és
un paper gairebé incantable per
les exigències de tota mena que
Verdi va acumular-hi; aquí el
mèrit excel·lent és no haver nau-
fragat en els cruels aguts i en els
salts vocals del personatge. Ja
hem comentat la qualitat dels
grups corals que van completar
amb les seves intervencions la
complicada partitura que sem-
pre ha estat una de les obres de
Verdi més interpretades dels
gairebé 140 anys que té de vida.
Potser no va ser rebut amb

crits i coets, però sí amb el res-
pecte que va suscitar una sessió
commemorativa d’aquesta cate-
goria. Les cigonyes dels vol-
tants van ser conscients de la im-
portància de l’esdeveniment i
no van fer gaire soroll.c

Alma i Elisabeth

Autor: Ingmar Bergman
Direcció: Magda Puyo
Lloc i data: Sala Muntaner.
Festival Grec.
Fins al 28/VII/2013

JOAN-ANTON BENACH

Una actriu que emmudeix vo-
luntàriament i una infermera
que l’ha de cuidar, cada copmés
indignada amb el seu mutisme.
Elisabeth i Alma s’instal·len
vora mar, en una casa que els
deixa la doctora. Hauria de ser
una estada inequívocament sa-
nitosa, però la relació entre les
dues dones està emmetzinada.
Entre Elisabeth i Alma es lliura
un combat secret, el botí del
qual és la captura de la identitat
de la rival. I el públic de la Sala
Muntaner segueix, fascinat,
aquesta lluita, amb la xerrame-
ca d’Alma (MartaMarco), impa-
rable, enfrontada a l’impàvida
Elisabeth (Mònica López) que
de tant en tant no s’està de dibui-
xar amb el rostre un rictus de su-

ficiència francament irritant
per a la seva cuidadora.
Alguns espectadors de certa

edat enyoren l’ús constant del
primer pla que Ingmar Berg-
man havia prodigat en el rodat-
ge de Persona, el 1965, les cares
d’un i altre personatge del film
intercanviant-se i omplint tota
la pantalla del cinema. Ara
aquests espectadors es con-
solen amb l’excel·lent interpre-
tació que Mònica López i Mar-
ta Marco fan d’Alma i Elisa-
beth, i amb la bona direcció de
l’espectacle per part de Magda
Puyo. Si alguna cosa es troba a
faltar en el muntatge teatral és
el llenguatge dels silencis,
l’obsedida indagació sense
paraules que la càmera de
Bergman havia fet dels interi-
ors femenins, tant a Persona
com a moltes altres pel·lícules.
És evident que això, en el cas
d’Alma i Elisabeth, hauria
obligat a uns plantejaments de
situacions molt diferents dels
que ara ofereix la represen-
tació: hauria calgut posar els
personatges fixament enfront
del públic, fer-los foradar de-

tingudament la quarta paret...
I bé, sense lamirada subjecti-

va de la directora que aquesta
opció hauria demanat, l’enfron-
tament entre les dues protago-
nistes sembla una mica accele-
rat, mancat de l’aprofundiment
necessari per entendre les ra-
ons de l’una i de l’altra. Natural-
ment, això té poc a veure amb la
qualitat de l’actuació de les du-
es actrius, excel·lents, i que fins
ara han omplert cada nit el tea-
tre. Vull creure que l’èxit, ben
merescut, es perllongarà al llarg
de totes les representacions.
És obligat de destacar els en-

certs que ofereix la videocrea-
ció d’Alfonso Ferri, que contri-
bueix decisivament a l’ambien-
tació del dos escenaris en què es
desenvolupa l’acció, i que il·lus-
tra al·legòricament les tensions
entre les dues protagonistes,
abans de la seva darrera i formi-
dable imatge: les dues dones,
com en una ombra xinesa, reta-
llades sobre un cel lluminós, im-
mòbils, exhaustes després
d’una batalla que s’haurà entau-
lat en va. Intervé, en dues pro-
jeccions, la imatge de Vicky Pe-
ña, en el paper demetgessa, que
tramet amb autoritat i serenitat
unes disposicions que podrien
pacificar els ànims.c

EL LL IBRE DE CAPÇALERA

“‘Les identitats que
maten’ és la meva
bíblia; tothom té
diferents identitats”
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Al Grec. Cherkaoui
fotografiat a l’escenari
on balla avui i demà la
seva companyia


