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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
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Un moment
del muntatge de
‘Suor Angelica’,
una òpera amb
un extens
repartiment
compost només
per dones
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Juntes, les dues
òperes s’activen
i es potencien
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