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Lucrèciaambhomenatge Duescaresde lanatura
CRÍT ICA DE TEATRE CRÍT ICA DE MÚSICA CLÀSSICA

Josep Pons amb el regista Dmitri Txerniakov, que debuta al Liceu; a dalt, una escena del muntatge
KIM MANRESA

Lucrècia

Autor: Joan Ramis i Ramis
Director: Sergi Marí
Lloc i data: La Seca (Sala L.
Fregoli). Fins al 20/IV/2014

JOAN-ANTON BENACH

No tots els esdeveniments cultu-
rals importants tenen sempre
l’escenarimés rellevant ni el pre-
gó que els anuncia com es me-
reixen. A la discreta Sala Leo-
poldo Frègoli de La Seca, que
sense gran renou acull ben so-
vint propostes de gran interès,
s’hi ha presentat Lucrècia, tra-
gèdia cabdal del segle XVIII,
obra del menorquí Joan Ramis i
Ramis (1746-1819). Després de la
seva estrena absoluta el 2011,
l’espectacle va fer unes tem-
porades i unes gires demolt èxit,
recompensades amb un munt de
premis, però escassament
projectades fora de les Illes Ba-
lears. Amb dramatúrgia i direc-
ció de Sergi Marí, el muntatge
ha estat incorporat a laXarxaAl-

cover per a aquesta temporada.
La descoberta que per a la

granmajoria d’espectadors supo-
sa el text de Ramis es deu al tre-
ball de recerca de l’il·lustre filò-
leg, catedràtic i estudiós Jordi
Carbonell, que als anys seixanta
va reivindicar la importancia de
Lucrècia com a poema dramàtic
delXVIII, que considera peça fo-
namental del que anomena “pe-
ríode menorquí de la literatura
catalana”, i en va promoure l’edi-
ció el 1968. Per aquestes raons
l’estrena barcelonina es convertí
en homenatge a Carbonell, en el
seu 90è aniversari, preludi dels
molts reconeixements que me-
reix el treball i el prestigi
d’aquesta personalitat científica
i patriòtica, Medalla d’Or de la
Generalitat.
La representació de Lucrècia

ha estat una inesperada sorpresa
que, cal esperar, comparteixin
molts i molts espectadors. Noms
(llevat d’alguna excepció) pràcti-
cament desconeguts pel gruix de
la clientela teatral, es lliuren a
una actuació enèrgica, passional,
matisada, amb la seguretat i pre-

cisió derivades d’un llarg rodat-
ge, i amb una dicció del vers
molt ben apresa: la rima dóna la
musicalitat que convé als alexan-
drins però defuig qualsevol èmfa-
si que pogués encotillar excessi-
vament els diàlegs amb algun ar-
tifici enutjós. La història de Lu-
crècia, que ja havia estat drama-
titzada per Shakespeare, explica
la vexació d’aquest personatge
per part de Tarquini, fill del rei
de Roma, i el suïcidi de la dama
ultratjada, episodi que provocà
la caiguda de la dinastia i la pro-
clamació de la República roma-
na, sistema polític que duraria
quatre segles, més o menys.
Col·latí,marit de Lucrècia imi-

litar a les ordres de Tarquini, la
víctima, esposa fidel, i el seu bot-
xí, indignat pel desig de posseir-
la, dibuixen un triangle formida-
ble interpretat, respectivament,
per Xavier Núñez, Queralt
Albinyana i Josep Mercadal.
Molt ben acompanyats per Enka
Alonso, Blai Llopis i Àlvar Triay,
tots tres, Núñez, Albinyana i
Mercadal, duen la tragèdia a un
alt nivell, sota la direcció de
Sergi Marí, realment modèlica.
Unmodel, en efecte, de teatre en
la intimitat. Val molt la pena.c

Simfònica de la Ràdio de
Baviera / Gustavo Dudamel

Lloc i data: Palau de la Música
(9/IV/2014)

JAUME RADIGALES

Fa goig veure el Palau de la
Música ple fins a la bandera. I
s’agraeix que, ni que sigui per un
cop, el públic apagui els mòbils,
no desemboliqui caramels i reser-
vi la tos moderada per a quan to-
ca tossir. Perquè és així com es
pot gaudir, i de debò, d'una comu-
nió que en el cas del concert de
dimecres no va ser tan sols amb
lamúsica, sinó amb les dues cares
de la natura que les dues peces es-
collides reflectien a la perfecció.
D'una banda, la claredat diàfana,
d'evocació arcàdica, de la 6a sim-
fonia Pastoral de Beethoven;
d'una altra, la violència tel·lúrica
deLa consagració de la primavera
de Stravinsky. Dues obres separa-
des entre si per 105 anys de dife-
rència (i quines diferències!).
Però els extrems que separen

ambdues obres acaben per unir-
les si al darrere hi ha un director
amb discurs. I Gustavo Dudamel
el té, i és capaç de realitzar un tre-
ball que, a banda de pulcre musi-
calment, és discursiu i ajuda a lli-
gar els dos universos simfònics.
El Beethoven de laPastoral va so-
nar a conciliador, a cant a la vida,
a esclat primaveral però amb una
porta oberta a les contradiccions
humanes; per contra, la violència
feridora del ballet de Stravinsky
va tenir contundència, però els
staccati de la corda en passatges
com les danses dels adolescents
o la del sacrifici conclusiu eren
amenaçadors però no tallants. És
així com, en el marasme agressiu
dels pentagrames del compositor
rus, Dudamel va saber trobar un
bri d'esperança.
I això només és possible da-

vant d'una orquestra majúscula
com la Simfònica de la Ràdio Ba-
varesa, amb seccions compac-
tes, convençudes del que fan i
que possibiliten que aquest hagi
estat un dels concerts més me-
morables de la temporada. I no
exagero.c

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

C
ert és que JoanMata-
bosch no escatima en
superlatius quan es
tracta de convèncer
de la qualitat dels

muntatges del Liceu, però en el
cas de La llegenda de la ciutat invi-
sible de Kitej, l’òpera de Rimski-
Kórsakov (1905) que torna diu-
menge a la Rambla amb cinc úni-
ques funcions, la vehemència de
l’exdirector artístic no té fissures:

és sens dubte la gran producció de
la temporada, i també la seva últi-
ma aposta des del Liceu per un tí-
tol de prestigi però “poc taqui-
ller”.

Atractius, en tot cas, no n’hi fal-
ten. Per començar, és el debut li-
ceista del famós i controvertit di-
rector d’escena rus Dmitri
Txerniakov (Moscou 1970), que ai-
xeca esbroncades en places com
el Teatro Real (el seuDon Giovan-
nide l’any passat) o la Scala deMi-
là, de la qual Giorgio Armani va
sortir disgustat per la seva visió
mundana de La Traviata. És tam-
bé la (rara) ocasió de veure al fos-
sat del Liceu el seu director musi-
cal, Josep Pons, aquí sí, amb una
partitura russa que viatja de la sen-
sibilitat del primer acte a l’expres-

sió insolent i violenta del segon,
per acabar amb un cor de noies
que evoca la consagració de
Parsifal.

És al seu torn el retrobament
amb aquell Gran Teatre que, sota
l’influx dels Ballets Russos de
Diaghilev, va rebre aquesta òpera
el 1926 amb gran entusiasme –va
ser el primer en estrenar-la fora
de Rússia– i la va repetir cada any
fins al 1930, convertint-la abans
de la guerra en títol de repertori.
“Es feiamés queRigoletto oAïda”,
diu Matabosch. “Forma part del

més prestigiós
que deixa
aquest teatre”.
I és, en fi,
l’oportunitat
de mostrar
aquesta obra

mestra basada en dues llegendes
russes: la de santa Fevronia deMu-
rom (una Sant Francesc d’Assís
que parla amb els animals i entén
el llenguatge dels ocells) i la del
miracle de la desaparició de la ciu-
tat de Kitej, que es va fer invisible
en ser atacada pels tàrtars, deixant
el seu reflex al llac i el repicar de
les campanes... No és estrany que
els soviètics la deixessin al calaix.

“La de Kitej és una llegenda co-
neguda aRússia –explicaTxernia-
kov–. Vaig anar-hi una vegada, és
a 1.500 quilòmetres de Moscou,
on només hi ha bosc i gent pobra
que no sembla conèixer la civilit-
zació i que sens dubte desconei-
xen la llegenda sobre el príncep Iu-
ri que al segleXII va voler constru-
ir un lloc utòpic, la ciutat ideal. La
nostra producció demostra com

tots aquests temes poden ser re-
presentats per a la gent d’avui”.
Per Txerniakov aquesta és una
òpera “molt especial que tampoc a
Rússia no es programa gaire. És
complexa intel·lectualment: no és

el drama d’un poble sinó una histò-
ria existencial. Quan va aparèixer
va confondre la gent perquè qües-
tionava la tradició ortodoxa russa,
encara que el llibret és una obra

mestra per si mateix que va acon-
seguir fins i tot premis literaris”.

Considerada el Parsifal rus, Ki-
tej –que enmans deTxerniakov ex-
perimenta alteracions, comconver-
tir en persones el ramat d’animals
ambquèparla Fevronia– té influèn-
cia wagneriana, malgrat que el seu
autor la negués. “Som davant una
orquestraciómodèlica d’un compo-
sitor que ja havia fet una carrera
immensa. La seva modernitat ens
anuncia el primer Stravinsky i
certs colors que després veurem a
Xostakóvitx –assenyala Pons–, tot
això al costat de melodies que ens
acosten a la música popular russa”.

Aquesta coproducció, que costa
1,3 milions d’euros, a repartir en-
tre el Liceu, la Nederlandse Ope-
ra i la Scala, va lligada a la fixació
de Txerniakov perKitej. De petit li
va impactar l’obra i al 2000 Valeri
Gergiev li va donar l’oportunitat
de muntar-la al Mariinski. Aquell
treball de joventut va llançar la se-
va carrera i, convertit en unhabitu-
al dels grans teatres d’òpera, no va
trigar a proposar de fer-la a Ams-
terdam. “Des del 2008 que esta-
vem parlant i de sobte va aparèi-
xer Matabosch”, diu el rus.

Calien companys d’aventura
per dur-la a terme, perquè és un
gran esforç. El Liceu ha hagut de
demanar 56 figurants, 26 músics i
37 veus del cor extra. Preveu re-
captar 675.000 euros en taquilla,
però els beneficis podrien aug-
mentar, doncs ja hi ha dos teatres
internacionals interessats en llo-
gar la producció, que possible-
ment acabarà sent elKitej de refe-
rència. Ja ho veurem. Demoment,
diumenge els treballadors del Li-
ceu preveuen una aturada que en-
darreriria mitja hora la funció.
Protesten per les retallades sala-
rials previstes: “No és una vaga,
només una manera de visibilitzar
el conflicte que arrosseguem. No
volem fer mal al teatre”.c

Treballadors del Liceu
planegen endarrerir
mitja hora l’estrena de
diumenge en protesta
per la baixada de sou

El Gran Teatre estrena la seva gran producció de ‘La llegenda de la ciutat invisible de Kitej’, de Rimski-Kórsakov

L’últimatrevimentdelLiceu


