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Una ficció  
teatral 

terapèutica  
per a indignats

●● Censura La classe política està 
molt preocupada perquè la ciutada-
nia l’insulti de viva veu i a través de 
les xarxes socials, i el ministre del 
ram –el de les prohibicions, vull dir– 
ja pensa en la censura. Tot plegat fa 
un bon tuf de ranci. No sóc partida-
ri de l’insult, bàsicament perquè no 
serveix de gran cosa, però entenc els 
jubilats que es desfoguen amb els 
capitosts de la banca, els joves a 
l’atur que s’encaren amb els respon-
sables polítics de la seva situació i la 
gent del carrer, a qui agradaria dir 
unes quantes coses lletges als cor-
ruptes d’aquest país. L’insult no és 
un dret, segons el Tribunal Consti-
tucional, i està penat quan s’adreça 
a autoritats i es fa en publicitat. Per 
sort, a casa encara els podem dir de 
tot sense que Jorge Fernández Díaz 
tregui el cap per la finestra.  

● Rebequeria Crec que s’ha de de-
fensar el dret a l’insult dels desclas-
sats, dels marginats i de totes les víc-
times del poder. A la fi, el que és le-
gal o no és una qüestió de poder, que 
és el que imposa les regles del joc 
(les lleis), sotmeses a uns interessos 
privats. No podem acceptar que 
se’ns negui el dret a la rebequeria, 
que es desfoguin aquells ofegats que 
necessiten una mica d’aire. Vaja, 
que si un pare –un d’espanyol, se-
nyor Cañete– amb dos fills que de-
manen menjar davant d’un super-
mercat sent el president del govern 
(“Estic molt content. A més, crec 
que les coses van bé i aniran millor”) 
i li esquitxa un insult, està més que 
justificat. Negar el dret a insultar és 
encendre la metxa de la impotència, 
la fúria i la ràbia soterrada que pot 
acabar esclatant. 

● Peter Handke I tot pensant, ja 
que la imaginació és lliure i la cultu-
ra treballa precisament sobre la fic-
ció, imagino una obra de teatre ti-
tulada Insults als polítics, tot se-
guint la petjada del text del polèmic 
Peter Handke Insults al públic. Una 
obra de participació que permetés 
als espectadors descarregar adre-
nalina contra els que poden consi-
derar-se responsables, si no culpa-
bles, dels mals moments que vivim. 
Es tracta de la reparació de l’ofensa 
i, per tant, l’ofensa ha d’existir. No 
val l’insult per l’insult. Si l’espec-
tacle no és bo, des d’un punt de vis-
ta dramàtic, almenys resultarà te-
rapèutic. Els podrem dir sense por 
“corruptes” i “mentiders” empa-
rats en la sentència 542/2001 de la 
sala civil del Tribunal Suprem, que 
va admetre que, tot i tractar-se de 
faltes al respecte, només és crítica 
política.e
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La destrucció de la 
guerra entra a ‘L’anell’

trobaran a faltar la dimensió mítica, 
però el Ring de Carsen s’explica bé 
i, a més, no posa en dificultats els 
cantants, virtut encara més preua-
da quan el repartiment és de prime-
ra divisió, com el reunit pel Liceu. 

Atès el seu timbre peculiar, no va 
ser cap sorpresa el Siegmund més lí-
ric que heroic de Klaus Florian 
Vogt, sempre elegant en el fraseig 
tot i que el paper li cau un xic greu. 
Eric Halfvarson va ser un imponent 
Hunding, mentre que Albert 
Dohmen va mostrar gran fermesa 
en les agonies metafísiques de Wo-
tan, amb un centre i greu consis-
tents al costat d’un agut més prim, i, 
un cop superats petits senyals de fa-
tiga a l’inici del tercer acte, es va aco-
miadar amb tendresa de la seva fi-
lla favorita. Abans va haver de clau-
dicar davant la incisiva Fricka de 
Mihoko Fujimura i domar un sòlid 
octet de valquíries. Un graó per so-
bre cal situar la Sieglinde d’Anja 
Kampe, encarnació abrusadora 
d’una cantant d’una generositat vo-
cal i expressiva digna d’agraïment. 
No menys remarcable va ser la 
Brünnhilde d’Iréne Theorin, de 
trompeteria impactant en els fulgu-
rants “Hojotoho” d’entrada i alhora 
capaç de recollir el so per oferir el 
vessant més emotiu de la valquíria. 

L’element menys rodó de la vet-
llada va ser tant el rendiment de 
l’orquestra com la versió del seu ti-
tular, Josep Pons, tot i així injusta-

ment protestat per uns pocs. 
Cert, l’ambient laboral al teatre 
no és ara el més propici i en una 
obra tan estimada com la de Wag-
ner el llistó es posa molt més alt 
que en una raresa de Rimski-
Kórsakov. Però hi va haver mas-
sa atacs dubitatius, excés decibè-
lic i un so brut i poc empastat. El 
discurs va pecar de discontinuï-
tat i falta de tensió, i no va ser fins 
ben entrat el primer acte que 
Pons va agafar les regnes del dra-
ma per no afluixar-les fins a la 
màgica conclusió.e

Albert Dohmen és Wotan i Iréne Theorin 
Brünnhilde a Die Walküre. ANTONI BOFILL

Un gran repartiment encapçalat per Anja Kampe 
i Iréne Theorin brilla en una ‘Walküre’ desigual
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Els poetes no estan sols del tot

va referir-se a la història del seu pa-
ís durant el segle XX. L’aspiració del 
ciutadà rus era dormir “tranquil en-
mig de la foscor i del silenci”.  

L’encant de Natalie Wood 
Mary Jo Bang va ser menys clara 
que Kúixner, encara que la seva po-
esia tendeix a la narrativitat (i a ella 
li agrada presentar els textos). Va 
apel·lar a llits buits, a un terratrèmol 
espanyol i a Francisco de Goya (“el 

buit de la raó produeix el buit”). 
Va dir que alguns poetes ja no 
“poden esperar la inspiració divi-
na”: ella va escriure uns quants 
poemes mentre llegia La senyora 
Dalloway, tots amb paraules tre-
tes de la novel·la de Woolf.  

Mircea Cartarescu va aconse-
guir estossecs de satisfacció amb 
una oda a l’actriu Natalie Wood. 
Més endavant va recordar que 
mai més no escriuria tan bé com 
a l’època en què “no tenia televi-
sió, ni tocadiscos, res / i embogia 
de solitud a la cambra buida”. El 
so intermitent d’un telèfon mò-
bil el va acompanyar durant part 
de la intervenció. L’altra veu 
americana de la nit, l’argentina 
María Negroni, va referir-se a 
l’enigmàtica tasca del poeta, que 
“desaparece en lo real”. Els versos 
directes d’Anna Montero van po-
sar punt final a l’acte i a la Setma-
na de la Poesia de Barcelona, 
l’única en què els poetes deixen 
de sentir-se sols. Poden encarar-
se amb el “vent glaçat” i tot. La 
resta d’any pateixen versos.e

La musicalitat dels versos d’Aleksandr Kúixner es 
va posar el públic a la butxaca. CRISTINA CALDERER
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El 30è Festival Internacional de Po-
esia de Barcelona va arrencar amb 
la veu enregistrada de Joan Vinyo-
li recitant All time is unredeemable. 
“El vent glaçat impera i mata”, aca-
bava. Es feia evident l’analogia amb 
l’estat actual de la poesia, el gènere 
més prestigiós i el que té menys pre-
sència a les llibreries. Antoni Clapés 
va aparèixer a l’escenari i va comen-
çar a consolar els espectadors –pot-
ser n’hi havia menys que en anteri-
ors edicions– amb una petita anto-
logia de la seva obra: “Ni en la soli-
tud, no creguis mai / que estàs sol 
del tot”; “Mira que la brillantor de 
l’or, però, / no t’enlluerni massa, 
que fins i tot tu / no esdevinguis pu-
ra versemblança, fràgil llauna”.  

El rus Aleksandr Kúixner va de-
mostrar que la senzillesa és gaire-
bé imbatible si s’acompanya de la 
musicalitat del rus. Va parlar de va-
gons que llisquen cap a la nit, d’un 
dibuix que rescatava del soterrani i 
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‘Die Walküre’ DE WAGNER. DIR. JOSEP PONS. 
GRAN TEATRE DEL LICEU 119 DE MAIG 

La destrucció de l’harmo-
nia natural a causa de 
l’ambició de poder és un 
dels eixos de Der Ring des 
Nibelungen que Robert 

Carsen subratlla en el seu muntat-
ge del magne cicle wagnerià. Si a Das 
Rheingold la mirada se situava sobre 
les malvestats ecològiques, a Die 
Walküre l’accent es posa en la guer-
ra i la violència, ja sigui el cau para-
militar de Hunding, la llar d’ecos na-
zis d’un Wotan comandant suprem 
o els soldats morts recollits per les 
valquíries. L’any transcorregut 
obliga a exercitar la memòria per 
copsar les correspondències (el prò-
leg acabava tal com arrenca la pri-
mera jornada, amb neu), però no 
amaga l’habilitat narrativa del di-
rector canadenc. No hi ha grans sor-
preses ni revelacions, sinó, dins 
l’austeritat visual dels dissenys de 
Patrick Kinmonth, una nítida ca-
racterització de personatges i situ-
acions, com la baralla conjugal de 
Wotan i Fricka, o el despertar de la 
passió entre els Wälsungs. Per a al-
guns serà massa poc, i d’altres hi 
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Passat 
Cartarescu  
va recordar 
els anys en 
què “embogia 
de solitud” 

Nitidesa 
La posada en 
escena i la 
definició dels 
personatges 
són nítides


