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reu amb llonganissa (la que porta a
l'equipatge) o sense –li diu Nader–,
ets un home lliure que pot viatjar
arreu”. Tots dos ballen d’alegria so-
bre dues cadires. I tot per un senzill
passaport, això que tots els ciuta-
dans del continent europeu poden
tenir... pel sol fet d'haver-hi nascut!

Entre dos mons
Un afganès en porta un altre i al
capdemolt poc aquell tranquil tre-
ball sense ensurts ni entrebancs,
aquella tranquil·la estança, acaba
convertida en un autèntic alberg
ple d’exiliats sense recursos, tots
compatriotes desplaçats que jeuen
per dormir on poden al terra de la
cambra. Aquesta nit, com amínim,
no moriran de fred a l’intempèrie
d’un París enmig d’una onada de
fred glacial.
Però dormir no necessàriament

vol dir descansar. Agafar el son sig-
nifica per tots ells començar a viat-
jar, en uns somnis no sempre agra-
dables però a vegades còmics: re-
sulta que el més religiós de tots
ells, l’homequeno tolera la presèn-
cia d’una dona en una cambra ple-
na d’homes, somnia amb ballari-
nes d’striptease.
Nader es troba entre dos mons.

No és que no s’estimi el que ha
deixat a l’Afganistan, dona i famí-
lia, el país sencer: és que ara viu
una realitat que a l’altra banda no
poden entendre. Tot i que l’altra
banda no és a milers de quilòme-
tres, és en una finestra a la pantalla
de l’ordinador, una finestra d’Sky-
pe. Així, en escena es pot veure la

representacióde la família que l’es-
pera a l’Afganistan, mentre Nader
els intenta convèncer que no pot
enviar diners perquè tot just acaba
de trobar la primera feina. Però en
el fons el que voldria és portar la
seva dona a França, perquè allò
d’allà no és vida comparat amb la
vida d’Occident. I la família de
l’Afganistanmiraper aquesta fines-
tra l'estança de Nader i no entén
res del que hi passa, no entén
aquest moviment de dones i ho-
mes que entren i surten, sorgeix
l’equívoc, la incomprensió, el xoc
cultural i, esclar, la comicitat.
Hélène Cinque dirigeix aquest

muntatge que es va estrenar ara fa
poc més d'un any a París. Cinque
s’ha distingit per la seva dedicació
a projectes escènics compromesos
socialment i política. No és casual,
perquèCinque es va formar alThé-
âtre du Soleil d’Ariane Mnouchki-
ne. Mnouchkine va endegar l’any
2005 un estage a Kabul, invitada
per la Fundació per la cultura i la
societat civil i pel seu director,
Robert Kluyver. L’estage faria néi-

xer, entre les runes i les roses d'un
jardí, una jove companyia de tea-
tre afganesa, mixta i valenta: el
Théâtre Aftaab, un petit Théâtre
du Soleil de l’Àsia Central.
Posteriorment, dirigits per Cin-

que, el Théâtre Aftaab va muntar
unTartuf que va fer gira per diver-
sos països d’Àsia i també es va po-
der veure a París. En aquesta ope-
ració cultural de gran envergadura
hi han col·laborat diferents insti-
tucions franceses i també afgane-
ses, i el seu objectiu darrer és el de
crear escola. Aquesta formació
d’elit que han rebut els membres

del Théâtre Aftaab revertirà a mig
termini en el mateix país d’origen.
Seran ells els que llavors faran
tallers teatrals per als seus compa-
triotes.
Aquest projecte recorda aquella

idea de Lázaro Cárdenas, el presi-
dent mexicà que tan bé va acollir
l’exili republicà. Cárdenas, enfron-
tat amb l’església catòlica perquè
suposava un fre a totes les seves
polítiques de progrés, va decidir
abandonar la política de tancar
esglésies i va optar per obrir més i
més escoles. A llarg termini una
població educada en la laïcitat
abandonaria el dogmatisme reli-
giós. El Théâtre Aftaab és això,
una punta de llança cultural, no
agressiva, en un territori hostil.

Contradiccions
La ronde de nuit és un muntatge
que obre una finestra per observar
una realitat dura i complexa. Però
no és una finestra de la CNN. No
és unamirada al que passa allà des
d’aquí, sinó al que passa aquí en
relació amb tot el que s’ha esdevin-
gut allà. Les contradiccions dels
afganesos, situats entre dos mons,
ens fan riure, però també revelen
les contradiccions del nostre món.
I en aquest món, França, el país
ambmés tradiciód’acollida aEuro-
pa, l’espai democràtic de la lliber-
tat, la igualtat i la fraternitat, es veu
una vegadamés retratada en les se-
ves contradiccions, abocada a pre-
guntar-se què queda dels valors
que han fet de la seva història revo-
lucionària el paradigma del pro-
grés de la humanitat en el respecte
dels drets individuals. Es pot llegir
així el muntatge del Théâtre Afta-
ab: no s’hi tracta només la situació
afganesa i la dels seus exiliats. Tam-
bé parla, entenem, dels campa-
ments de gitanos que s’acumulen
al nord-oest del país amb l’esperan-
ça de creuar el Canal de laMànega,
per exemple. Parla d’una identitat
nacional basada en els valors repu-
blicans que està en crisi. Cinque,
com feiaMolière al segle XVII, po-
sa el dit a la nafra amb humor. |

Luigi
Dallapiccola
Il prigioniero

Giacomo Puccini
Suor Angelica

LICEU
BARCELONA

Direcció d’esce-
na: Lluís Pasqual;
direcció musical:
Edmon Colomer;
escenografia:
Paco Azorín.
Del 22 de juny al
4 de juliol.
www.liceu-
barcelona.cat

ROBERTO HERRSCHER

Dues víctimes condemnades per
un poder opressor, engabiades en
presons físiques imentals, queúni-
cament troben una via per escapar
del seu turment: lamort. Aquest és
el fil comúque el gran director tea-
tral Lluís Pasqual va trobar per
ajuntar dues obres breus, en apa-
rençadispars.Va extreureSuorAn-
gelica, la segona de les tres òperes
enunacte que elmestre veristaGi-
acomo Puccini va ajuntar en el seu
Tríptic (les altres dos són la violen-
ta i dramàtica Il tabarro i la comè-

dia d’embolics Gianni Schichi) i la
va col·locar després de la deso-
ladora i astringent partitura do-
decafònica Il prigioniero, queLuigi
Dallapiccola va escriure quaranta
anys més tard.
Seguint un costum cada vegada

més estès en el segle XXI, Lluís
Pasqual i el seu escenògraf habi-
tual, Paco Azorín, van imaginar a
més un espai escènic comú per a
les dues òperes, malgrat que l’ac-
ció de la de Puccini té lloc en un
convent al segle XVII i la de Dal-
lapiccola en una presó durant l’è-
poca de Felip II.

L’aparellament sona en principi
estrany per la diversitat dels llen-
guatgesmusicals dels dos composi-
tors. El verismedePuccini esman-
té en aquesta òpera del 1918 total-
ment en el tonal, amb àries i duos
dignes dels clàssics tradicionals La
bohème oMadame Butterfly. Per la
sevapart,Dallapiccola, una genera-
ciómés jove (comaadolescentme-
lòman havia vist des de la graderia
alta l’estrena italiana del Trittico a
l’Òpera de Roma), va ser un fer-
vent seguidor de les teories dode-
cafòniques d’Arnold Schönberg,
tot i que a les seves partitures s’es-
muny un sol peninsular, un afany
de melodisme, que fa que no sigui
tan ortodox.
Per al mónmusical en el qual es

va criar Puccini, la música melòdi-
ca aportava bellesa a unmón terri-
ble; per a la generació desencisada
i fastiguejada de Dallapiccola, l’as-
pra duresa de la música havia de
reflectir fidelment la crueltat del
món. Però els dos compositors
eren italians, i a les seves obres
l’opressió que humilia i acaba ma-
tant té un rostre: el de l’església ca-
tòlica.
A Il prigioniero (basat en un re-

lat d’Auguste Villiers de l’Isle-
Adam), un presoner anònim, con-
demnat a mort, explica a la seva
mare que el seu escarceller l’ha co-
mençat a anomenar “germà” i això
li dóna esperança. La mare ha so-
miat coses terribles. L’escarceller
li assenyala la porta oberta, i el

El muntatge no tracta
només de la situació
afganesa i els seus
exiliats, també parla
dels valors d’Occident

El que podria semblar
dramàtic s’ha convertit
en una peça divertida,
però sense renunciar
a la profunditat

LiceuEl directorLluísPasqual uneixduesòperes
curtes, ‘Il prigioniero’ i ‘SuorAngelica’, enun
espectacleprofund, estrenat ja alTeatroReal

L’esperança,
l’última tortura

Lluís Pasqual,
actualment
director del
Teatre Lliure,
ha dirigit el
muntatge
conjunt de
‘Suor Angelica’
i ‘Il prigioniero’
P. MADUEÑO / ARXIU

L’aparellament sona
a priori estrany: el
verisme de Puccini
amb el dodecafonisme
de Dallapiccola
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L’art
de fer
parelles

condemnat respira l’aire de la lli-
bertat. En aquell moment, l’escar-
celler es converteix en inquisidor.
Tot ha estat un engany macabre:
l’esperança era l’última i pitjor tor-
tura. “Per què volies deixar-nos en
la vigília de la teva salvació?”,mus-
sita dolçament el torturador.
Suor Angelica és l’única òpera

important l’extens elenc de la qual
està compost només per dones. Al
convent on s’esllangueix la prota-
gonista arriba la seva aristocràtica
tia. Angelica ha tingut un fill en la
seva joventut, i la seva família l’hi
ha pres i l’ha reclosa entre monges
de clausura. Després de set anys
sense saber res de la seva família,
la tia ve a exigir-li que firmi la ces-
sió de la sevaherènciaperquè la se-
va germana petita pugui casar-se
bémalgrat el deshonor que ella va
fer caure sobre la família. Suor An-
gelica li pregunta exaltada pel seu
fill, i la tia, glacial, li diu que vamo-
rir fa dos anys. Sense raó per viure,
la monja se suïcida i mentre plora
penedida pel seu pecat mortal la
Verge s’apareix amb un nen.

¿És un final màgic, on la Mare
de Déu es manifesta davant la pe-
cadora per donar-li el perdó que
els seus inhumans representants a
la terra li van negar, com el final
del Tannhäuser de Wagner, on el
Papa el condemna per haver estat
amb Venus, però el cel obra el mi-
racle del perdó? ¿És potser una
al·lucinació d’aquell qui agonitza,
com el “sobtat vigor” que emprèn
VioletaValery abans de la seva cai-

guda final a La traviata? Com en
moltes obres mestres, el final és
obert.
L’espai comúen el qual pateix el

presoner el seu turment exterior i
pateix Suor Angelica la seva tor-
tura interna és una enorme gàbia
de metall, que s’acoloreix feble-
ment amb l’esperança del fugitiu i
que s’omple de llum amb visita
divina a la monja.

Amb aquesta construcció, que
recorda els dibuixos de presons in-
tricades i impossibles de Giovanni
Battista Piranesi, Lluís Pasqual i
Paco Azorín creen un edifici malè-
volament intel·ligent, una superes-
tructura que representa el poder
que subjecta i oprimeix.
Pasqual, qui ja va triomfar als te-

atres de les dues grans ciutats espa-
nyoles amb posades en escena po-
tents i subtils com el seu Peter Gri-
mes per al Liceu i el seu Don Gio-
vanni per al Teatro Real, convida
el públic amb aquesta unió d’obres
mai no pensades per unir-se (de
fet, Puccini va demanar que el seu
Trittico no es trenqués) a pensar
en els punts comuns i divergents i
en el compromís dels artistes amb
el seu temps, perquè Suor Angelica
és filla de l’estupor de la Primera
Guerra Mundial i Il prigioniero,
fruit de l’horrorde la Segona, enca-
ra que expliquin faules del passat
remot.
Juntes, fan pensar en similituds

i diferències. S’activen i es poten-
cien. |

L’any 2010, Zubin Mehta va
dirigir al Palau de les Arts de
València Cavalleria rustica-
na, de Pietro Mascagni, al
costat de La vida breve, de
Falla. L’any següent, l’Òpera
de San José, a Califòrnia, va
presentar juntes Pagliacci,
de Ruggero Leoncavallo,
amb La voix humaine, de
Poulenc. Fa dos anys, el Real
deMadrid va acoblar l’òpera
curta Iolanta, de Txaikovski,
amb el drama líric Perse-
phone, de Stravinsky. El se-
gle XXI està veient l’auge
d’aquesta pràctica, que en
ajuntar obres curtes aparent-
ment poc afins, porta al pú-
blic a veure cada una d’elles
de forma nova. Per exemple,
les dues òperes russes (una
sobre una noia cega que no
sap que ho és i una altra so-
bre la no acceptació de la
mort d’un ésser estimat) te-
nen llenguatges musicals i
poètics molt diferents, però
tracten els problemes d’ac-
ceptar, encarar i treure con-
seqüències de la veritat, una
cosaque repercuteix en la so-
cietat russa d’avui i en el de-
bat contemporani general.

Pagliacci iCavalleria rusti-
cana, les dues úniques òpe-
res dels seus autors que van
ser èxits rotunds, han anat
juntes gairebé des de la seva
creació. Els melòmans vete-
rans les han vistmil vegades,
però trobar-los nous com-
panys fa pensar un altre cop
en la seva manera de tractar
l’amor en relació amb altres
desenganys amorosos (com
els de La voix humaine o La
vida breve), i veure el pallas-
so Canio pintar-se la cara de
blanc i cantarVesti la giubba
com si fos la primera vegada.

Tan viva és la tradició que
l’any que ve el Teatro Real li
afegeixunnivellmésdecom-
plexitat. Ajuntarà una altra
de les obres en un acte del
tríptic puccinià, Gianni Schi-
chi, amb la poc representada
Goyescas, de Granados. En la
primera part, Plácido Do-
mingo agafarà la batuta per
dirigir l’orquestra a
Goyescas. En la segona, es
vestirà de comediant per re-
presentar el protagonista de
la farsa de Puccini. El súm-
mum de l’aparellament! R.H.

A la dreta,
la construcció,
en forma d’intrica-
da presó, que
serveix d’escenari
per a les dues
òperes que es
presenten
conjuntament
JAVIER DEL REAL

Un moment
del muntatge de
‘Suor Angelica’,
una òpera amb
un extens
repartiment
compost només
per dones
JAVIER DEL REAL

Juntes, les dues
òperes s’activen
i es potencien
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