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Feu la prova. Si teniu l’oportu-
nitat de viatjar a Rússia, apro-
peu-vos al llac de Svetloiar, que
potser queda unamica apar-
tat de les rutes turístiquesmés
convencionals, però que –i en
gran part, per culpa de l’anti-
quíssima llegenda que recull
la fabulosa òpera de la qual ara
parlem– és una destinació tre-
mendament popular entre la
població autòctona. Un cop si-
gueu a la riba del llac, desta-
peu-vos del tot les orelles: amb
unamica de sort sentireu el re-
picar intens d’unes campanes,
tot i que no veureu pels vol-
tants cap campanar. I quanmi-
reu cap a les aigües hi trobareu
reflectida una preciosa ciutat
que,malgrat aquest reflex, no
esmaterialitza per enlloc. Però,
si ni escolteu les campanes que
fa segles van fer tornarmig bo-
jos els tàrtars invasors ni veieu
aquesta ciutat intangible, no
demaneu el llibre de reclama-
cions: això vol dir només que el
vostre cor no és prou pur ni la
vostra connexió amb lamare
naturalesa prou forta per acce-
dir a aquestamena de paradís.
En qualsevol cas, per sort ara
tenim l’oportunitat de pene-
trar en l’invisible Kitej sense la
necessitat de fer cap viatge ni

RAMON OLIVER

La porta del cel,
reflectida en un llac

cap procés de purificació inter-
na. I tot, gràcies a un director
d’escena tambémig visionari
–l’aclamat, intens i de vegades
altament polèmicDmitri Txer-
niakov– que ha fet de la seva
visita a Kitej un delsmuntat-
ges operístics imprescindibles
de la darrera dècada. Amb ell, i
després de quaranta-tres anys
d’invisibilitat, el Liceu recupe-
ra la que havia estat en altres
temps una de les obres preferi-
des del seu públic.

Travessant les fronteres
de l’imperi
No deixa de ser curiós que
aquesta monumental obra en
què Rimski-Kórsakov va com-
binar la llegenda de Kitej amb
la nomenys popular llegenda
de la donzella Fevrònia –una
noia dotada de poders sanato-
ris que estableix amb la natura
un vincle carregat d’espiritu-
alitat– hagi sigut de vegades
comparada amb el Parsifal de
Wagner: de la mateixa ma-
nera que el Liceu va acollir la

primera representació fora de
Bayreuth de la darrera obra
mestra deWagner, es va con-
vertir també en el primer es-
cenari mundial que va poder
gaudir deKitej fora de laMa-
re Rússia, quan havien passat
ja gairebé dues dècades des
de la seva estrena l’any 1907 i
fins i tot el país dels tsars ha-
via ja sigut substituït pel país
dels soviets. Van ser justament
els Teatres Imperials del tsar
Nicolau II els que van encar-
regar a Rimski-Kórsakov la
composició d’una obra que en
principi estava destinada a no
poder ser representada mai fo-
ra d’aquests mateixos teatres.
A on, sinó, es podia entendre
millor una obra tan carregada
de simbolisme patri i tan re-
presentativa de l’ànima eslava
com aquesta?

Unes campanes que
sonen molt catòliques
De totes maneres, cal dir que
no tot és pura influència esla-
va en l’obra del gran compo-

RIMSKI-KÓRSAKOV OMPLE EL LICEU DE LLEGENDES

RUSSES, CANTS A LA NATURA I MISTICISME

sitor. Sense anar més lluny,
les famoses campanades que
tanta importància adquirei-
xen al llarg de la represen-
tació no tenen la sonoritat
dissonant característica que
deixen anar els campanars
ortodoxos, sinó que la parti-
tura fa que el seu repic sigui
el típic que es pot escoltar en
una església catòlica. Tal com
assenyalen els especialistes
en la seva obra, detalls com
aquest vénen a aclarir que
Rimski-Kórsakov no va voler
deixar de banda la música que
arribava d’Occident (Wagner
inclòs, com ja ha quedat asse-
nyalat) a l’hora de crear una
obra tan russa com aquesta.
Una obra que, d’altra banda,
i malgrat el seu rerefons im-
pregnat de religiositat, està
composta per un creador que
sovint va mantenir posicions
gens amigables amb el paper
que la religió tenia a la Rússia
del seu temps. I aquestes am-
bigüitats cal tenir-les també
en compte quan ens fiquem
en l’immens camp de blat en
què Txerniakov ha situat la
seva particular Kitej, abans
d’entrar a la taverna on ens
espera el sempre borratxo i
més aviat covard Grixka; a ell
li toca representar l’altra cara
de l’ànima eslava.

‘La llegenda de la ciutat invisible de Kitej’ torna al Gran Teatremés de quaranta anys després. ROBERTO BLENDA

LA LLEGENDA DE LA CIUTAT INVISIBLE DE KITEJ

DE NIKOLAI RIMSKI-KÓRSAKOV. LLIBRET: VLADÍMIR I. BELSKI. DIR. MUSICAL: JOSEP
PONS. DIR. D’ESCENA I ESCENOGRAFIA: DMITRI TXERNIAKOV. INT.: SVETLANA
IGNATOVICH, MAXIM AKSENOV, DMITRY GOLOVNIN, ERIC HALFVARSON. DATA: 13,
16, 22, 26 I 30/4. LLOC: GRAN TEATRE DEL LICEU. LA RAMBLA, 51. METRO: LICEU
(L3). TEL.: 934 859 900. PREU: D’11,50 A 205,25€. HORARI: 20H; DG., 17H.
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Qui ens ho havia de dir que el
Born acabaria obrint les seves
portes al dictador Francisco Franco,
una setmana abans que el seu
aliat Adolf Hitler compartís debat
amb elMahatma Gandhi i amb
la guillotinadaMaria Antonieta!
Coses així només poden passar
en elmarc de la sèrie ‘Encontros
Imaginaris’ que es va inventar el
gran dramaturg portuguès Helder
Costa, i que els agitadors culturals
JoaquimArmengol i Joan Casas van
importar a casa nostra l’any passat.
Per a la segona edició passaran
al llarg de set trobades dirigides
per Sílvia Ferrando un total de
vint-i-una figures històriques
il·lustres; aquest diumenge us
esperen amb impaciència el poeta
Pessoa, l’actriu Louise Brooks i el
pintor Picasso. FINS AL 25/5. EL BORN
CENTRE CULTURAL. PLAÇA COMERCIAL,

12. DIUMENGE, A LES 19H.

No digueu que no esteu avisats:
aquests dies la cartellera us dóna
l’oportunitat de recuperar tres
reeixits espectacles que potser se us
van escapar al seumoment. Al Círcol
Maldà (fins al 13/4) hi trobareu
la parella en crisi que comparteix
taula amb un terrorista emocional
de la molt brillant ‘Solfatara’. Al
Teatre Almeria (del 16 al 20/4), us
espera l’eixerida versió de l’opereta
d’Offenbach ‘La Gran Duquessa de
Gerolstein’ amb què ha triomfat
la cia. Bratislava. I la Biblioteca de
Catalunya (fins al 27/4) s’omple
d’emoció i de música deMürfila
gràcies a l’autobiogràfic ‘Llibert’
de Gemma Brió, una proposta que
va esgotar entrades al seu pas per
l’Almeria i es va guanyar el dret a
ser considerada una de les grans
sorpreses de la temporada.

‘Solfatara’ explora les emocions extremes.


