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VERSIÓ SUD-AFRICANA DEL CLÀSSIC 

L’òpera amb més swing, Porgy and 
Bess, tornarà a sonar aquesta nit 
al Liceu després de 32 anys d’ab-
sència del Gran Teatre. Qualifica-
da el 1935 com a òpera folk pel seu 
creador, George Gershwin, i amb 
un llibret d’Ira Gershwin i DuBo-
se Heyward basat en una novel·la 
d’aquest últim, l’obra reflecteix la 
duresa de la vida dels afroameri-
cans cap al 1920. Estrenada el 1935, 
inclou grans hits: cançons com Sum-
mertime, ària que obre l’òpera, I love 
you Porgy i It ain’t necessarily so.
 Però que ningú esperi una versió 
típica. La companyia sud-africana 
de l’Òpera de Ciutat del Cap, amb 
l’orquestra del Liceu, capitanejada 
per Tim Murray, ambienta la pro-
ducció el 1970, en ple apartheid. En 
lloc del barri marítim del Charles-
ton (EUA) original on se situa la his-
tòria, l’acció transcorre al deprimit 
Soweto, una zona limitada als ne-
gres a Johannesburg. «Pobresa, ra-
cisme, diferència de classes i des-
arrelament són temes universals», 
destaca Christine Crouse, directora 

d’escena del muntatge i també direc-
tora artística de la companyia. «Les 
veus africanes són diferents de les 
europees. Transmeten una passió, 
alegria i honestedat incomparables», 
afegeix. I Tim Murray assenyala: «En 
aquell país tenen cançons per a tot. 
Des d’aquest punt de vista hi ha mol-
ta connexió entre aquesta comunitat 
i la del Porgy original».
 Nonhlanhla Yende, que interpre-
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Òpera amb ‘swing’
‘Porgy and Bess’, drama afroamericà compost per George 
Gershwin, torna al Liceu amb una companyia de Ciutat del Cap

Bess no té res a veure amb el seu 
verdader ésser. Tot i que ella bus-
ca la seguretat física amb Crown, 
que abusa d’ella, només es realitza 
a nivell emocional amb Porgy, que fa 
aflorar tot el seu entusiasme i jovia-
litat. Al seu costat sorgeix la seva ca-
ra més alegre». 
 Aquesta producció del 2009 ja 
s’ha vist en diferents llocs. «La nos-
tra Òpera no té finançament públic. 
Les actuacions i gires a l’estranger 
ens aporten valuoses divises», expli-
ca Crouse. Al Liceu oferiran 10 funci-
ons en vuit dies, fora d’abonament, 
amb sessions dobles els dissabtes (a 
les 17.00 i 21.30 hores), cosa inusu-
al. Ha estat possible gràcies al nou 
criteri de flexibilitat del conveni, va 
informar Agustí Filomeno, direc-
tor de màrqueting del Liceu. «Amb 
aquesta òpera hem trencat moltes 
barreres», va reconèixer. Es referia 
no només a la doble sessió, sinó tam-
bé al flaixmob que es va fer a la Ram-
bla amb els cantants per animar les 
vendes. Ahir, l’estrena estava al 90% 
d’ocupació i la resta de funcions, en-
tre el 60% i el 70%, percentatge que 
esperaven poder superar. H

ta Bess en el primer repartiment, 
va més enllà: «Jo vaig créixer en un 
d’aquests barris on se situa l’obra i 
m’identifico amb la història perquè 
l’he viscut», explica. Ella diu identi-
ficar-se amb aquesta drogoaddicta a 
qui l’invàlid i generós Porgy (Xolela 
Sixaba) salva temporalment d’una 
penosa existència. «L’aparença de 33 Nonhanhla Yende (Bess) i Xolela Sixaba (Porgy), en el muntatge.
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