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A rticle 385. La setmana passa-
da vaig ser a Rímini, la llar de 
Federico Fellini. Allà va néi-

xer i hi va passar els últims anys. Vi-
via cada hivern a l’habitació 315 del 
Grand Hotel. I va ser allà on va tenir 
un atac de cor...
 I tot això m’ho va explicar un ta-
xista que em va recollir a l’aeroport. 
Em va dir que ell va ser l’encarregat 
de portar-lo des de l’hotel a l’hospi-
tal... No sabia si allò era un discurs 
creat per a turistes o realment va 
portar Fellini a l’hospital en les seves 
últimes hores. Mai sabré si era veri-
tat. El que sí que em va semblar total-
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ment curiós era el seu GPS, perquè 
posava... Bé, val més que us ho expli-
qui després del millor de la meva set-
mana.
 Tercer lloc. House of cards (segona 
temporada). Kevin Spacey i Robin 
Wright són absolutament increïbles. 
Crec que la seva química és insupera-
ble. Una meravella en tots els sentits.
 Segon lloc. Raphael (Festival de 
Pedralbes). Raphael continua in-
combustible... Feia temps que no as-
sistia a un concert on el cantant de-
sitgés tant disfrutar. Realment ex-
traordinària aquella passió i aquella 
entrega.

 Primera posició. El llibre dels som-
nis, de Federico Fellini. Una edició 
de luxe d’imatges, paraules i somnis 
del gran director. Tot el que li pas-
sava pel cap està en aquest apassio-
nant llibre.
 I tornant al taxista de Rímini. Al 
GPS posava que faltaven 27 hores 
per arribar al seu destí. Li vaig pre-
guntar on anava després de deixar-

me a mi. I em va explicar que al GPS 
sempre hi portava l’adreça del lloc 
somiat per passar-hi la resta de la 
seva vida. Allà hi vivia una persona 
especial que feia anys que no veia, i 
que sempre portava posada l’adreça 
per saber a quant estava de complir 
anar al seu destí i tornar-la a veure.
 Em va semblar increïble voler sa-
ber diàriament quants quilòmetres 
i minuts et separen del teu destí vi-
tal. No sé si aquell home anirà mai 
més allà, no sé si va conèixer Felli-
ni. El que sé és que gent com aquesta 
mou el món... 
 ¡Feliç diumenge! H

Raphael segueix 
incombustible. La seva 
entrega en concert 
és extraordinària

Dos presos al Liceu
3El teatre líric estrena per primera vegada ‘Il prigioniero’ i ‘Suor Angelica’

MARTA CERVERA
BARCELONA

E
n l’objectiu d’acostar al pú-
blic l’òpera contemporà-
nia el Liceu estrena (diu-
menge, 22 de juny) Il prigio-

niero, una obra dodecafònica de 
l’italià Luigi Dallapiccola (1904-
1975), un dels grans compositors 
italians del segle XX. L’òpera d’un 
acte i una hora de durada aproxima-
dament s’acompanya d’un altre tí-
tol breu, Suor Angelica, de Giacomo 
Puccini. Les dues obres compten 
amb direcció d’escena de Lluís Pas-
qual i musical d’Edmon Colomer, i 
comparteixen la mateixa esceno-
grafia en forma de presó circular, 
dissenyada per Paco Azorín. «Il prigi-
oniero és una obra dura i Suor Angeli-
ca és dramàtica, però totes dues te-
nen en comú una part poètica molt 
important», declara Pasqual, que ja 
va presentar aquest programa do-
ble al Teatro Real de Madrid fa dues 
temporades.
 Al Liceu, Ievgueni Nikitin, baix-
baríton que no va poder actuar a 
Bayreuth el 2012 al descobrir-se que 
portava un tatuatge amb la creu 

gammada, encarna el protagonis-
ta, un rol molt exigent. Completen 
el repartiment la soprano Jeanne-
Michèle Charbonet (mare del preso-
ner) i el tenor Robert Brubaker (car-
celler / gran inquisidor).
 Il prigioniero es va muntar per pri-
mera vegada a Florència el 1950. Da-
llapiccola, la dona del qual era jue-
va, va començar a crear el llibret i la 
música de l’òpera abans d’acabar 
la segona guerra mundial com a re-
pulsa al feixisme, amb llenguatge 
dodecafònic oposat a la composició 
tradicional dels creadors afins al rè-
gim de Mussolini i Hitler. La músi-
ca «d’un gran impacte visceral», se-
gons Edmon Colomer, «és difícil per 
la seva complexitat canònica, cosa 
que obliga a un treball temàtic i con-
trapuntístic». 
 En la partitura hi ha tres temes 
fonamentals –l’esperança, la pregà-
ria i la llibertat– organitzats en tres 
sèries de 12 sons. «El repte és fer-la 
comprensible al públic», admet el 
director musical. A diferència del 
dodecatonisme de Schönberg, el de 
Dallapiccolla és més melòdic, «pas-
sat per la mentalitat i la forma itali-

PROGRAMA DOBLE D’ÒPERA CONTEMPORÀNIA AL COLISEU BARCELONÍ anes en què la llum s’imposa a les te-
nebres, just al contrari del que passa 
en el text», destaca Colomer.
 Considerada com a experiment 
musical i dramàtic, la partitura 
posttonal i la trama retraten el do-
lor psicològic d’un presoner a qui 
se li farà creure en la possibilitat de 
la seva salvació per conduir-lo a la 
mort. «Il prigioniero parla d’un tema 
universal: la tortura psicològica. És 
una temàtica contemporània passa-
da per la lírica. El que li passa al pro-
tagonista pot passar sota qualsevol 
govern», afirma Pasqual. I recorda 
que a Guantánamo als reclusos se’ls 
va torturar amb música heavy a to-
ta hora, cosa que no se sabia quan 
va estrenar el seu muntatge a l’Òpe-
ra de París l’any 2007. Tot i així ales-
hores molts espectadors ja van esta-
blir una relació entre el protagonis-
ta i els reclusos de la presó caribenya 
dels Estats Units.
 
CONFINADA / Suor Angelica, estrenada 
a Nova York l’any 1918, forma part 
del tríptic de Puccini juntament 
amb Il tabarro i Gianni Schicchi. La pro-
tagonista és una noble confinada en 
un convent després d’haver donat a 
llum un fill sense estar casada. Úni-
cament l’anhel de saber d’ell manté 
viva aquesta dona, víctima de les rí-
gides convencions socials i cultu-
rals imposades per l’església. Maria 
Agresta i Cristina Pasaroiu s’alter-
naran en el rol principal en un re-
partiment en què destaca Dolora Za-
jick, com a princesa i tia que visita la 
monja, i Gemma Coma-Alabert, 
com a abadessa. H33 Un passatge d’‘Il prigioniero.
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