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TEATRE
•NOHAS TROBAT RESMILLOR?
PER PASSAR L’ESTONA
T’AGRADARÀ
NO TE LA PERDIS
OBRAMESTRA

L’APUNTADOR

BARCELONA, CIUTAT DE TEATRES
Ja erahora! Per fi, Barcelona ja té
el gran llibre profusament il·lustrat
sobre la història dels seus teatres,
merescut des de famolt de temps!
Barcelona, ciutat de teatres, amb
unpròleg signat per JosepM.Pou,
haestat escrit per CarmeTierz
i XavierMuniesa, i coeditat per
l’Ajuntament deBarcelona i Viena
Edicions. I gràcies a aquest, podem
recórrer comqui diu totes les sales
escèniques queha tingut fins ara la
ciutat, des d’aquell primer Teatre
de la Santa Creuqueavui endia
coneixemcomaTeatre Principal
(i que,malgrat l’aspecte unamica
discotequer quehaadoptat recent-
ment, continua sent el teatremés
antic de la ciutat, i undelsmés ve-
terans de tot l’Estat) fins a lesmés
recents incorporacions al paisatge
urbà teatral. Tot farcit de sucoses
anècdotes i ple de referències
als espectaclesmítics quehan
exhibit les seves sales.

Deixantdebandael fetqueel

príncepblausigui enaquest cas

enrealitatunaprincesablava

(Massenetvaescriureelpaper

perquè fos interpretatperunaso-

prano transvestida, i així éscom

el recuperaaquestmuntatge), vet

aquíunespectaclequeensvol

explicaruncontedelsdesempre

tal comelscontes s’explicaven

abans.Busqueucíniques lectures

postmodernesdels clàssicsde la

nostra infància?Usagradaque

algúusdesveli els traumesdels

personatgesqueelsprotagonit-

zenousdeixi entreveureel fosc

futurqueels esperaquanelprín-

cepes torniunadúltercompulsiu

i laprincesaofegui les seves

penesenalcohol?Doncsbus-

queu-hoenunaltre lloc,perquè

enaquestmuntatge, coproduït

pelLiceu i estrenatambexcel-

lents crítiques faunparelld’anys

alCoventGardendeLondres,no

hihaespaiperaaltracosaqueno

sigui lafidelitat al cèlebreconte

deCharlesPerraultque li serveix

d’inspiració. I aquestafidelitat

cal entendre-laensentit literal:

lesparaulesoriginalsdePer-

rault serveixenaquífins i totper

empaperar lesparetsdelpalau

reial enelqual s’hadecelebrarel

granball, onelpríncepdel regne

triarà lanoiadestinadaenun

futuracompartir el tronambell.

Unahistòriaquedebensegurel

directorescènicLaurentPelly

deviahaverescoltatmoltesve-

gadesdepetit en llavisde la seva

àvia, atèsel fetque la iaiaguarda-

vaacasacomuntresorunacòpia

de l’edicióoriginaldel llibrede

Perrault. I ara,Pellyhadonata

aquell volumunaprojecció física

tridimensional, omplint l’esce-

naride les lletresdeconte i fent

queels seuspersonatgesentrin i

surtinde l’acció fent servir coma

portes lespàgines.

EL VERMELLNOFAPERATU

Laveritat siguidita, quanJules

Massenetvadecidir acomi-

adar-sedel segleXIX(l’obra

esvaestrenarel 1899)ambun

contede fades, feiamolts anysel

nostrecompositordedicavaels

seusesforçoscreatiusadonesde

dubtosa reputació.Parlem,per

exemple,de la frívola i interes-

sadaManon.Ode lamadura

cortesanaSapho.OdeThaïs, amb

unpassatquedeunidó, abans

deconvertir-seenunamolt

devota sacerdotessacristiana.

Totesaquestesdones, enels seus

momentsdemàximaesplendor

mundana, sovint acostumavena

presentar-sea les festesvestides

deroigencès. I ésprecisament

percasoscomels seusquePelly

hadeciditqueaquíel vermell és

uncolor reservat a lamadrastra

de laventafocs, les sevesgrotes-

quesfilles i la restadecandidates

al llocdeprincesapresentsalball

quenide llunypodencompetir

amb lesqualitatspuresde la

nostraheroïna. I ésque, sihemde

fercasal consellmoral ambquè

Perrault acabael seuconte, “pera

ladonaésun tresor l’hermosura,

però labonesaésencaramillor

riquesaque la riquesade l’or”.

Jahosabeu.

INQUIETUDSENELREREFONS

Tal comdiu la il·lustradora

Roser Capdevila i Valls (Les tres

bessones) en la introducció a

l’obra que ha escrit per al llibre

de temporada editat pels Amics

del Liceu, LaVentafocs pot re-

sultar un contemolt inquietant.

Ella, particularment, demanaria

a la noia unamica de rebel·lia

enfront delsmaltractaments

que pateix. I a la seva fada,

unamica de flexibilitat amb

els horaris: això de les dotze

campanades resultamolt cruel.

I al príncep, que no es gastés els

pressupostos de l’Estat en grans

festes. Però Pelly, malgrat estar

també avesat a explicar-nos els

contesmés cruels (recordem el

seumagníficmuntatge de Les

contes d’Hoffmann), prefereix

mostrar-se aquí tan alegre i

festiu (gràcies als seus apunts

fantàstics, quan l’obra adopta

un airemés oníric) com va de-

mostrar ser-ho en la seva joiosa

versió de La fille du régiment.

RAMON OLIVER

EL LLIBRE DE
CONTES DE LA IAIA
LA VENTAFOCS PERD UNA SABATETA DE VIDRE PEL LICEU,
I JULES MASSENET LI DEDICA UNA ÒPERA

CENDRILLON

De JulesMassenet. Llibret d’Henri
Cain.Dir. musical: Andrew Davis.Dir.
d’escena: Laurent Pelly. Int.: Joyce
DiDonato, Ewa Podles, Alice Coote,
Annis Massis.Data: 20, 22, 23, 27,
28 i 30/12 i 2,3,5 i 7/1. Lloc: Gran Te-
atre del Liceu. La Rambla, 51.d Liceu
(L3).(93 485 99 00. €De 9,50 a
168,75.C20h; dg. 22/12, a les 17h;
dg. 5/1, a les 18h.
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