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Venjançapoètica

Alternativa operística

L’Orfe del clan dels Zhao

Autor: Ji Junxiang
Versió: Joan Sellent
Director: Oriol Broggi
Lloc i data: Teatre Romea
(27/III/2014)

JOAN-ANTON BENACH

Si Oriol Broggi (Barcelona, 1971)
no fos tan jove ni tan curta encara
la seva trajectòria professional, es
podria dir que du impresa a lame-
mòria els shakespeares despullats
i sorrencs que Peter Brook (Lon-
dres, 1925) fabricà a París. I més
que cap altre muntatge amb La
Perla29, L’Orfe del clan dels Zhao
s’assemblaria, per l’estructura i
pel format, a l’arquitectura i al
llenguatge expositiu que adopta-
ven els espectacles multiracials
del creador de Mahabharatta.

Vet aquí un quadrilàter sense
moblar amb tres dits de sorra i ca-
da vèrtex convertit en la porta
d’entrada i sortida d’intèrprets. El
públic està distribuït en grades
que arrenquen dels quatre costats,
perquè ningú no es perdi ni el més
lleu alè poètic de la llegenda.
Aquesta la va escriure al segle
XIII Ji Junxiang, i és la primera
gran epopeia xinesa que arribà a
Occident, una història de venjan-
ça amb tots els ingredients de la
tragèdia més sagnant. La drama-
túrgia deMarc Artigau i del direc-
tor mateix, Oriol Broggi, així com
la versió de Joan Sellent, establei-
xen un pròleg, amb morts a dojo,
on queda definida la situació de
l’orfe Zhao. La criatura, tot just
nascuda de la princesa, esposa de
Zhao Shuo (Marta Marco), serà
confiada a Chen Ying (Julio Man-
rique), metge i venedor ambulant
d’herbes remeieres, que de bon co-
mençament es converteix en cen-
tre cabdal de la història. Chen
Ying es veurà obligat a lliurar a la
mort el seu fill, quan elmalvat bot-
xí Du’anGu (PabloDarqui), exter-

minador dels 300 membres del
clan Zhao, decideixi perpetrar
unamortaldat infantil, comunHe-
rodes qualsevol, per tal d’assegu-
rar la desaparició del petit Zhao i
el perill futur que representa.

Fidel a la custòdia de l’orfe que
li ha estat confiat, Ying entrega el
seu fill biològic a Gu fent-li creure
que és l'últim Zhao i garantint,
doncs, la venjança que aquest du-
rà a terme quan sigui gran. Men-
trestant, Gongsun Chujiu (Lluís
Marco), funcionari jubilat, explica
la corrupció i el desordre instau-
rats per Du’an Gu, i en el relat de
Junxiang queda establert on so-
breviu la bondat i on s’amaga la
maldat. Als vint anys, l’orfe dels
Zhao, que anomenen Cheng Bo,
encara desconeix la seva autènti-
ca identitat. I quan la sap, després
de perdre’s pel Palau de les Cent
Portes on se li apareix l’espectre
de sa mare, lluitarà amb Du’an Gu
i el matarà.

Els elements fantàstics de la nar-
ració èpica, que Oriol Broggi troba
repetits en Sòfocles i Brecht, pas-
sant per Shakespeare, conflueixen
en el conte de L’Orfe... la vàlua
autèntica del qual la donen les
imatges i subtileses poètiques que,
inesperadament, com ventades
provocadores de sensacions formi-
dables, travessen el relat d’una
banda a l’altra. L’espectacle es veu
i se sent amb els tempos arborats i
calms d’una simfonia molt ben di-
rigida. (Només una nota breu i
equivocada, una de sola, que cal
suprimir immediatament, crec jo:
la pantomima ximple i infantil del
trot dels caçadors, un horror). En-
certada, en la mesura justa, la ten-
sió permanent entre Darqui, un
hieràtic impressionant, perfecte, i
Julio Manrique, magnètic com
mai, amb una autoritat escènica
poderosa i captivadora, superb en
l’enterrament del fill. Broggi ha
volgut que el moment tingués la
millor il·lustració musical –Este-
llés i Ovidi Montllor– d’entre tota
la bona música i la veu en directe
de Joan Garriga.c

TEATRE

Il segreto di Susanna

Autor: Ermanno Wolf-Ferrari
Intèrprets: Beatrice Jiménez,
Xavi Fernández, Maria Voronkova
Directors: Olga Kobekina (mú-
sica), Joan Anton Sánchez Aznar
(escena)
Lloc i data: Teatre Akadèmia
(27/III/2014)

JAUME RADIGALES

Da Camera és un nou festival líric
que, al llarg de dues setmanes i al
Teatre Akadèmia de Barcelona,
proposa una programació lírica
amb pàgines de petit format que
pretenen recuperar l’esperit
d’aquell festival d’òpera de butxa-
ca que fa uns vint anys començava
al desaparegut Teatre Malic.

Una vegada més es demostra
que les ganes de cultura, de músi-
ca i de teatre líric són un fet en un
temps de crisi que,més que econò-
mica, sembla més aviat de valors.
Però això no impedeix que, atesa
la situació complicada que vivim,

es busquin recursos, per exemple
en forma de micromecenatge.

L’òpera deWolf-Ferrari Il segre-
to di Susanna ha obert foc gràcies
a la tenacitat i la intel·ligència de
Joan Anton Sánchez Aznar, res-
ponsable d’unmuntatge senzill pe-
rò refinat, amb bons gags i al ser-
vei de la partitura. Ben servida
pels dos cantants que la integren,
la soprano Beatrice Jiménez i el
baríton Xavier Fernández, s’ha
gaudit de la complicitat actoral de
la graciosa Maria Voronkova i de
l’acompanyament al piano d’Olga
Kobekina, que prèviament va in-
terpretar unes peces de Schnittke
i Castelnuvo-Tedesco amb el gui-
tarrista Sergi Vicente.

Cal donar suport a la senzillesa
de la vetllada, així com les que vin-
dran, atès l’atreviment d’una pro-
gramació operística alternativa a
la dels grans equipaments que ca-
da cop més sembla que opten pel
poc risc. De butxaca o de màniga
ampla, propostes com Da Camera
són tan necessàries com higièni-
ques per convertir d’una vegada
en normal aquest país. Si més no,
en matèria cultural.c

Calixto Bieito acabant de recollir el seu premi a Oviedo

ÒPERA

ESTUDIO ESARTE

MARICEL CHAVARRÍA
Oviedo

C
alixto Bieito, que
va ser una aposta
t r a n s g r e s s o r a
d’aquell Liceu de
la bonança i que

avui és reclamat com a direc-
tor d’escena als principals tea-
tres d’òpera del món, s’ha con-
vertit en la nineta dels ulls dels
premis lírics Teatro Campo-
amor. L’any passat va projec-
tar internacionalment aquests
guardons, una mena de Max o
Goya de la lírica, amb una gala
divertidíssima i dinàmica di-
rigida per ell mateix, en la qual
el Liceu va ser guardonat tres
vegades.
Un any després ha estat ell

l’homenatjat. En una gala,
aquesta vegada més poètica i
visual, el jurat dels premis
d’Oviedo va celebrar el seu
muntatge de Pepita Jiménez
per als Teatros del Canal, la
producció vencedora aquest
any. Bieito va fer cap a Oviedo
dissabte sense mandra des de
Basilea, on viu i dirigeix un tea-
tre d’òpera, i malgrat haver
d’agafar un vol a Oslo ahir per
començar a treballar en un en-
càrrec sobre El somni de
Strindberg. Després l’espera
Nova York, on prepara una
Forza del destino que li ha de-
manat la Met. És un any ocu-
pat, i força, per al director cata-
là, en què haurà estrenat tres
peces mentre en reposa mol-
tes més. Acaba de triomfar a la
Komische Oper de Berlin amb
Die Soldaten, de Zimmer-
mann, i ha estat aclamat a An-
vers per la seva sexual i violen-
ta Lady Macbeth de Mtsenk.
Els Campoamor són, amb tot,
els únics premis als quals assis-
teix: els altres, diu, no necessi-
ten el seu suport.
Qui no va anar a Oviedo va

serRiccardoChailly, que va en-
viar la seva filla Luana a reco-
llir el premi a la millor direc-
ciómusical perLa bohème (Pa-
lau de les Arts Reina Sofia). Jo-
sé Carlos Plaza, que l’any ante-
rior havia estat guardonat pel
seu muntatge d’El gato mon-
tés, aquesta vegada dirigia la
cerimònia. L’Oviedo Filarmo-
nia i la Capilla Polifónica Ciu-
dad de Oviedo van posar la
música –es van interpretar
fragments d’obres deVerdi, Bi-
zet, Mozart o Rossini– d’una

gala que es caracteritza per
l’absència de discursos. En
lloc d’això, els cantants guar-
donats canten alguna ària d’im-
pacte, com va fer el nord-ame-
ricàGregoryKunde amb Il tro-
vatore en recollir el premi per
l’Otello que va cantar al Palau
de les Arts i per Il Pirata, que
va interpretar al Liceu. “Dei-

xeu-me dir-vos, almenys, que
aquí m’hi sento com a casa”, es
va atrevir a dir el tenor.
La soprano Ninó Mat-

xaïdze, que rebia el guardó pel
seu paper de Fiorilla (Il Turco
in Italia) amb què va triomfar
l’any passat al Liceu –així com
pel Thaïs al teatre de la Ma-
estranza–, també va deixar em-
premta en interpretar la Caba-

letta (Caro Pardre,Madre ama-
ta) d’Il turco in Italia. Per la se-
va banda, una Ainhoa Arteta
en estat de gràcia va optar,
efectista, per cantar un frag-
ment d’Adriana Lecouvreur
quan va sortir a recollir el pre-
mi a millor cantant d’òpera es-
panyola o sarsuela. El guardó
reconeixia el seu treball com a
Ana Mari a El Caserío de Gu-
ridi (teatre Arriaga). I si l’any
passat el millor artista revela-
ció va ser Àngel Òdena, aquest
any s’ha reconegut la valencia-
na Carmen Romeu.
El premi a la millor produc-

ció se la va emportar Emilio Sa-
gi, director artístic del teatre
Arriaga deBilbao, per una òpe-
ra de Haydn, Il modo della
luna, una coproducció de l’Ar-
riaga i de l’Òpera de Monte-
carlo. I un emocionat Pedro
Lavirgen va sortir a escena a re-
collir el premi a tota una carre-
ra. “Aquesta és la professió
més bonica que un ésser humà
pot tenir, ho dic sense vergo-
nya”, va afirmar el tenor empo-
mant el seu bastó en forma de
cap de Wagner.c

RAÚL MONTILLA
L’Hospitalet de Llobregat

Nacho Cabana (Madrid, 1968)
sortia de prendre una copa
amb la seva dona a Mèxic DF
quan, de sobte, al mig del car-
rer, un desconegut els va apun-
tar amb una pistola. D’aquell

instant “d’equilibri entre la vi-
da i la mort”, explica Cabana,
va néixer La chica que llevaba
una pistola en el tanga, el llibre
guanyador del premi de no-
vel·la negra L’H Confidencial
d’aquest any.
Es tracta d’una història dura

que arrenca aMadrid quan dos

caps rapatsmaten una nena pe-
tita i que també es desenvolupa
a Mèxic, on un espanyol que fa
de taxista es veu implicat en un
cas de tràfic de blanques. “Són
personatges complexos que no
poden evitar el que els passa”,
assenyala el guanyador del pre-
mi convocat per l’Ajuntament
de l’Hospitalet i Roca Editorial.
La chica que llevaba una pis-

tola en el tanga és la segona no-
vel·la de Cabana, guionista de
cinema i televisió i que el 2003
va guanyar el Premi de No-
vel·la Ciutat d’Irun.c

El director català
va ser guardonat
pel seu muntatge de
‘Pepita Jiménez’ per
als Teatros del Canal

NachoCabana rep
L’HConfidencial

Els premis lírics Campoamor declaren el seu amor a Calixto
Bieito i reconeixen les veus deNinóMatxaïdze i Gregory

Kunde per les seves actuacions al coliseu barceloní

OviedosíquecreuenelLiceu
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