
DA CAMERA, FESTIVAL
D’ÒPERA DE PETIT FORMAT
El bons coneixedors de la
música clàssica tenen Leonard
Bernstein com un dels grans
directors d’orquestra del segle
XX. I els amants del teatre
musical saben molt bé que
Bernstein va ser també el
creador de clàssics com ara
‘West side story’, ‘Candide’ o
‘On the town’. Però ni als uns
ni als altres se’ls presenta gaire
sovint l’oportunitat d’assistir a
una representació de ‘Trouble
in Tahiti’ (4, 5, 9 i 10/4), una
petita meravella amb forma
d’òpera d’un sol acte que va
passar fa una dècada per la
sala Beckett dins el Festival
d’Òpera de Butxaca. I que ara
recupera aquest altre festival
dedicat a la lírica més íntima i
ple de noves veus disposades
a mostrar la seva versatilitat:
aquest festival, que es va
inaugurar amb l’obra d’Erman-
no Wolf-Ferrari ‘Il segretto
di Susanna’, inclou també un
recital dedicat als compositors
catalans d’ara mateix (6/4),
un altre de protagonitzat per
cançons d’arrels negres (11/4)
i un monòleg cantat de Begoña
Alberdi que, amb el títol de

‘Casta Diva. Un silenci inespe-
rat’ (12 i 13/4) ens mostrarà la
vessant més humorística de les
grans àries de tots els temps.
Però de moment centrem-nos
en el Sam i la Dinah, una parella
en crisi (diuen que Bernstein hi
va reflectir trets ben autobio-
gràfics) del tot representativa
de l’Amèrica del Nord dels
anys 50 que ens canta la seva
incomunicació a ritme de jazz.
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LUCRÈCIA
El cas de la violació de Lucrècia
va commoure la societat
romana de fa dos mil cinc-cents
anys, i encara ara se’n parla.
En gran part, perquè William
Shakespeare va dedicar al tema
un magnífic poema dramàtic
que potser vau veure al seu
moment interpretat per Núria
Espert, i que fins i tot va inspirar
una òpera de Britten. Doncs
ara ha arribat l’hora de posar

les coses al seu lloc, i recordar
que la tragèdia de la fidel i
ultratjada Lucrècia també és
en l’origen d’un clàssic oblidat
del teatre català del segle XVIII
escrit per l’autor menorquí Joan
Ramis: i és curiós que ja a la
seva època escriure en català
a l’illa fos considerat com un
acte de resistència cultural. DE
JOAN RAMIS. DIR. I DRAMATÚR-
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Queralt Albinyana com a Lucrècia.

Sincerament: coneixent el
seriós teatre de Caryl Churc-
hill que havia arribat fins ara
a casa nostra, el que menys
esperava d’ella era que ens
acabés convidant a tots a par-
ticipar en una orgia tan allibe-
rada que ni l’incest hi és mal
vist. Però això és precisament
el que fa la sempre compro-
mesa però –ara ho sabem–
no sempre circumspecta
Churchill en aquesta punyent
comèdia a dos temps que
ens ve a demostrar també
els grans dots caricaturescos
que posseeix l’autora. I en ai-
xò, a Churchill li passa com li
pot passar al mateix Harold
Pinter: fins i tot quan es po-
sa transgressora se li noten
les profundes arrels ‘british’
de tot el que escriu. La gro-
tesca ironia demolidora que
Churchill exhibeix al primer
acte de la seva obra –aquell
que té lloc a l’Àfrica coloni-
al en plena època victoria-
na– ens la mostra en aquest
sentit com una digna hereva

d’aquella altra no menys bri-
tànica capacitat satírica que
mostren les il·lustracions de
Hogarth, els fantàstics viat-
ges en els quals es veu ficat el
Gulliver de Swift o, fins i tot,
les pàgines més malicioses
del mateix Dickens. Mentre la
imperial Union Jack oneja al
vent, els set notables protago-
nistes (amb una menció espe-
cial per a l’estupenda Teresa
Urroz; serveixi com a mostra
la seva memorable escena fi-
nal) d’aquest espectacle que
Glòria Balañà dirigeix amb
imaginatiu pols ferm i guar-
neix de collita pròpia amb ani-
mades cançonetes, ens mos-
tren entre escarafalls les no
menys imperials però si força
més reprimides pulsions eròti-
ques dels seus personatges. I
com de bé els aniria a aquests
personatges viure després
d’una bona revolució sexual!
Doncs dit i fet.
Quan comença el segon ac-

te, aquesta revolució (teòri-
cament) ja ha tingut lloc. Han
passat més de cent anys, míti-
ca dècada dels seixanta inclo-
sa. Però si Churchill fa que per

als personatges que repetei-
xen (alguns altres són nous
de trinca) només hagin passat
vitalment vint-i-cinc anys, és
precisament per remarcar que
la velocitat a què canvien els
rols assignats no sempre ve a
coincidir amb el ritme teòric
amb què canvien les coses:
sense renunciar per això a
un controlat optimisme –els
canvis existeixen i represen-
ten un avenç–, Churchill ens
mostra la pervivència maqui-
llada d’alguns d’aquests rols.
És cert: el fet d’haver perdut
mentrestant un imperi fa que
el text sembli haver perdut
també lleugerament una mica
de l’embranzida que mostra-
va al llarg del primer acte. I
alguns fragments (orgia inclo-
sa) d’aquest segon temps pot-
ser no tan enlluernador dela-
ten un xic el moment (1979)
en què l’obra va ser escrita.
Però, a la llarga, els dos ac-
tes formen un tot tan notable
com absolutament coherent, i
donen lloc a un vibrant espec-
tacle encara ara reptadora-
ment original.
Sala Beckett.
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