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JOAN-ANTON BENACH

Un crit indignat pels horrors
d’Occident barrejat amb una
creació musical que és espe-
cialment sublim: l’Ària de les va-
riacions Goldberg, de J. S. Bach.
Un atemptat terrorista pervers
per castigar un segrest cultural
indignant: bombes mortíferes
esclatant simultàniament en
unes pinacoteques importants

del mapa del món occidental.
Vet aquí dues al·legories impo-

nents que són les encarregades
d’obrir i de tancar Cels, l’inquie-
tant espectacle de Wajdi Mo-
uawad, projectat molt més enllà
de les experiències personals que
inspiraren Litoral i Incendis.
Quan el dramaturg líbano-ca-

nadenc, cada cop més conegut
entre nosaltres, escrivia Cels per
a la seva estrena al Festival
d’Avinyó (2009), estava fent un
pas endavant d’una audàcia in-
qüestionable: decidia anar a l’a-
bordatge d’una crisi de civilitza-
ció que no se sentís presonera
pels conflictes de lamulticultura-
litat ni pel xoc d’ideologies, races
i creences que propicien els cor-
rents migratoris dominants.

Per tal d’evitar un enfarfec teò-
ric de difícil digestió, Mouawad
proposa aquest cop ubicar l’es-
pectacle en un laboratori infor-
màtic i multimèdia, amb diverses
connexions planetàries, on un
equip de grans savis ha de desco-
brir on i quan es produirà un
gran atemptat de repercussió uni-
versal.
Aquesta expectativa crea un

element d’intriga, progressiva-
ment apassionant, de manera
queCels esdevé ben aviat un thri-
ller científic, els protagonistes
del qual s’enfronten a unes even-
tualitats contradictòries en un cli-
ma de tensions afavorit per una
constant controvèrsia.
En el disseny d’aquest espai

tecnificat i dels missatges que cal

processar, tant com en les discus-
sions que es desfermen entre els
cinc protagonistes de la història,
Oriol Broggi s’ha manifestat con-
tingut i exigent. Contingut, per
evitar que l’anècdota caigués en
l’evanescència i la banalitat d’un
serial de ficció televisiva. I exi-
gent a l’hora d’assegurar la credi-
bilitat, la humanitat i la poètica
que transmeten els científics
quan exposen els seus prejudicis,
les seves sospites, les angoixes
que els interpel·len intel·lectual-
ment i visceralment quan s’en-
fronten al perill que haurien de
poder conjurar.
Penso que, més que en cap al-

tra ocasió, el director de LaPer-
la29 s’ha hagut d’esforçar a acon-
seguir la solidesa de l’encreua-
ment dialèctic que té lloc entre
els reunits, sempre fluid i sovint
d’una forta violència.
Els missatges que deixà enre-

gistratsValéry, un científicmiste-
riosament suïcidat, eleven la tem-
peratura ambient del clos ciber-
nètic i obren una via insospitada
al descobriment del gran atemp-
tat del qual acaben allunyades les
flaires de la xaria, dels gihadistes,
de l’11-S...
Amb una formidable interpre-

tació de Màrcia Cisteró i d’E-
duard Farelo, molt ben acompa-
nyats per Ernest Villegas, Xavier
Boada i Xavier Ricart, Cels té la
gran virtut de suggerir que els au-
tèntics mals d’Occident radiquen
en el mateix àmbit del primer
món, el qual, inconscientment,
amb el miratge d’una quincalle-
ria hedonista, exclou cada dia
més dels seus béns culturals, de
la bellesa i d’uns horitzons il·lu-
sionants, les joves generacions.
Ambun art dramàtic de gran qua-
litat, Cels convida a una seriosa
reflexió.c
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Gran triomf al Liceu. La llum va
guanyar finalment les tenebres i
fervorosos bravos i llargs aplaudi-
ments van acomiadar ahir, pels
volts de dos quarts de vuit del ves-
pre, Suor Angelica. Una breu òpe-
ra de Puccini, de només 55 mi-
nuts, però que conté els elements
clau del compositor italià. I que,
gràcies a la bella veu de la sopra-
no italiana Maria Agresta –que
dóna vida a la protagonista, una
jove princesa engabiada en un
convent per haver tingut un fill
sense estar casada– i gràcies a
l’esplèndida direcció escènica de
Lluís Pasqual, causa per mo-
ments la mateixa profunda emo-
ció que les òperes de Puccini més
conegudes, siguin Madama But-
terfly o Turandot, amb àries com
Senza mamma i lluminoses esce-
nes de gran impacte visual. A
més, el públic va aplaudir també
amb ganes la mezzosoprano dels
Estats Units Dolora Zajick, que
interpreta la inflexible tia de la
monja Angelica. I no només la va
ovacionar: hi va haver especta-
dors que van llançar des dels pi-
sos superiors molts fulls volants
de colors amb la seva cara i un pe-
tit text en anglès que li donava
les gràcies pels 25 intensos anys
que fa que col·labora amb el Gran
Teatre.
Era dia de records: abans de co-

mençar la funció s’anunciava per
megafonia que aquesta represen-
tació i la resta de les que s’oferei-
xen fins al 4 de juliol estan dedi-
cades a Joan Matabosch, que ha
estat durant una brillant i dilata-
da etapa director artístic del tea-
tre i ara dirigeix el Real, i a José
Luis Basso, que encara ahir diri-
gia el cor del Gran Teatre però
que ara encapçalarà el cor de
l’Òpera de París. Un càlid aplau-
diment, tot i que sense excessos,
va sancionar l’anunci.
I va començar la funció. Undo-

ble programa que culminava Su-
or Angelica però que va comen-
çar ambuna altra breu òpera itali-
ana demúsica molt diferent però

de tema gairebé germà: Il prigio-
niero, de Luigi Dallapiccola. Una
obra estrenada el 1950 –Suor An-
gelica és del 1918– que segueix
els postulats dodecafònics però
tamisats ambmés sensibilitat. De
manera que, a més d’arribar a la
raó, també,malgrat que no regala
res, aconsegueix emocionar. Hi
contribueix la veu i la interpreta-
ció del baix-baríton rus Ievgueni
Nikitin, tot ple de tatuatges que
vanmolt bé per encarnar un pre-
soner polític al qual el guardià dó-
na falses esperances de ser allibe-
rat. Un engany que acabarà tan
tràgicament com Suor Angelica,
una monja per força a qui la visi-
ta de la seva duríssima tia genera
falses esperances de tenir noves
del seu enyorat nen petit.
Dos empresonats que Lluís

Pasqual ha aconseguit ambientar

amb èxit en una mateixa esce-
nografia, dissenyada per Paco
Azorín: una gran reixa metàl·lica
de tres pisos en forma cilíndrica
voltada d’escales que van pujant
al seu voltant. Una instal·lació
giratòria que podria ser en una
biennal d’art contemporani i que
igualment evoca una metafísica
presó que es converteix en una
cel·la de l’Iraq on els escarcellers
orinen i torturen els presoners.
Una estructura amb aires de
malson però que a la segona òpe-
ra funciona com els murs d’un
convent al jardí del qual fins i tot
és possible cantar i ser feliç. Amb
més llum, esclar. De fet, la dia-
lèctica entre llum i tenebres és
clau en les dues òperes. I en totes
dues s’arriba a la llum després
d’emocionants pregàries. Encara
que, com correspon a les mú-
siques, a Il prigioniero la llum
que rep el protagonista és la del
coneixement, mentre que Suor
Angelica aconsegueix la de
l’amor etern.c

El públic va aplaudir
llargament l’òpera
de Puccini, però també
va quedar molt satisfet
d’‘Il prigioniero’
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