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Digues-ne com vulguis; a la
Sud-àfrica de l’apartheid,
la paraula utilitzada per
designar aquests espais urbans
de segregació imisèria era
township. Però, facis servir la
paraula que facis servir, un
gueto és un gueto.
A Soweto, l’immens township

situat a una quinzena de
quilòmetres de Johannesburg,
no hi trobareu pas els camps
de cotó que creixen per
Carolina del Sud i en què en
altres temps hi deixaven la
vida els esclaus de pell negra.
Però les condicions amb què
han sobreviscut i continuen
sobrevivint els habitants de
Soweto no difereixen pas gaire
d’aquelles en què esmouen
els habitants de RowBagre,
la comunitat afroamericana
situada als afores de la ciutat
de Charleston on té lloc l’acció
dePorgy and Bess, la gran obra
mestra estrenada el 1935 que

RAMON OLIVER

Un asil a
l’inframón

L’APUNTADOR

Altres residències de la tercera edat

poden publicitar-se tot fent referèn-

cia als amplis finestrals i (amb una

mica de sort) espaiosos jardins dels

quals disposa el centre. Però a l’es-

trany asil on té lloc el nou espectacle

de l’esplèndida companyia belga

Peeping Tom (a la qual ja devem

paisatges i espais tan inquietantment

fascinants com aquells en què es

situaven Le Jardin, Le Salon, A louer

o 32 Rue Vandenbranden) aquesta

mena de publicitat no hi té cabuda.

Aquí els altsmurs de l’àrea de visites

on se situa aquesta obra –que, com

totes els de la companyia, esmou

de forma imprecisa entre el teatre

visual, la dansa contemporània i el

teatre amb text– no deixen lloc als

dubtes: somper sota terra, en una

mena de soterrani que no pertany

ben bé al regne delsmorts, però

tampoc té gaire a veure amb el

regne dels vius.

Peeping Tom inicia amb aquest

espectacle surrealista, embogit,

cruel, tendre i profund alhora

(això, segons les primeres crítiques

publicades després de la seva

estrena recent) una trilogia dedicada

al tema dels vincles familiars. I per

començar, ens presenta un pare

que, tal com explica la companyia,

tant pot presentar-se comuna figura

amb quelcomde déu compassar tot

seguit a semblar ben ridícul; tant et

pot fer creure que posseeix un intens

mónmental encara ben ric com

exhibir una decadència irreversible.

Evidentment, aquest ancià és a un

pas d’aquell estadi en què la barrera

entre l’al·lucinació i el record ha

deixat d’existir.

DIR.: FRANK CHARTIER. CIA. PEEPING

TOM. INT.: LEO DE BEUL, MARIE

GYSELBRECHT, HU-MOK JUNG, SIMON

VERSNEL. DEL 16 AL 18/7. MERCAT DE

LES FLORS. LLEIDA, 59. METRO: POBLE

SEC (L3). TEL.: 934 261 875.

PREU: 26€. HORARI: 22H.

La companyia Peeping Tom torna a la

càrrega. FOTO: HERMAN SORGELOOS

PORGY I BESS VIUEN LA SEVA INTENSA HISTÒRIA D’AMOR I

PROTAGONITZEN LA GRAN ÒPERA FOLK AMERICANA DEL SEGLE XX

L’estiu queGershwin va fer
vibrar els carrers de Soweto

mateix, malgrat el dramatisme
que recorre un argument en
què tenen cabuda l’homicidi,
lamort tràgica provocada
pels elements, les drogues i
el joc com a evasió davant les
inclemències de l’existència o
els “camells”malintencionats,
Porgy and Bess és també una
obra capaç de transmetre el
mateix sentiment d’esperança
que no abandonamai el seu
protagonista.

Això no serà unmusical?

Recordeu que aquesta va ser
la pregunta que es va plantejar
la temporada passada amb
l’obra Street scene? Compassa
amb l’estupenda peça deKurt
Weill (en què, per cert, podríem
reconèixer també ressons
de la que ara ens ocupa),
Porgy and Bess, i malgrat la
voluntat del seu autor, ha sigut
sovint objecte demuntatges
plantejats des dels paràmetres
del teatremusical: va ser el
cas de la popular reposició
a Broadway de fa dos anys,
radicalment rebutjada per
Stephen Sondheim justament
per no ajustar-se als objectius
de Gershwin.
Doncs estigueu tranquils:
compodrempercebre des que
arrenqui la preciosa cançó de
bressol Summertime, l’ària
més popular d’una obra que
ha donat origen a inoblidables
enregistraments jazzístics a
càrrec deMiles Davies o el
tàndemElla Fitzgerald-Louis
Armstrong, aquí tot sona a
òpera enèrgica; lamateixa
que va entusiasmar els
soviètics (mai abans el país
havia rebut una companyia
vinguda dels Estats Units) el
mateix any 1955 en què l’obra
es va representar per primer
cop al Liceu.

PORGY AND BESS

MÚSICA: GEORGE GERSHWIN. LLIBRET: IRA GERSHWIN I DUBOSE HEUWARD.
DIR. MUSICAL: TIM MURRAY. DIR. D’ESCENA: CHRISTINE CROUSE. CAPE
TOWN OPERA. INT.: XOLETA SIXABA, NONHLANHLA YENDE, TSHEPO MOAGI,
MANDISINDE MBUYAZWE. DATA: 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 I 19/7. LLOC: GRAN
TEATRE DEL LICEU. LA RAMBLA, 51. METRO: LICEU (L3). TEL.: 934 859 900.
PREU: DE 9 A 139€. HORARI: 20H; DS., 17 I 21.30H.

La Cape TownOpera representa aquesta gran estampa del nord-americà George Gershwin.

representa el cim creatiu de
l’extraordinari compositor
George Gershwin. I també,
sens dubte, la primera gran
òpera genuïnament nord-
americana, perquè –i encara
que s’hi puguin reconèixer
influències alienes que van
des de les petjades del verisme
fins a l’atonalitat d’un Berg
pel qual Gershwin sentia una
profunda admiració– les arrels
de l’obra cal buscar-les en la
música nord-americana per
excel·lència, en el jazz, el gòspel
i el mateix swing d’aquell
Broadway en quèGershwin va
triomfar tantes vegades.

Tincmolt de no res

I aquest no res, ja ésmolt per
ami. Això ens canta Porgy
(invàlid i sumit en lamés
extrema pobresa, però sempre
optimista i enamoradíssim de la
desorientada Bess) en un dels
temesmemorables de l’obra.
I tal com explica Christine
Crouse, la directora artística

de l’Òpera de Ciutat del Cap, a
qui devemun espectacle que
fa un parell de temporades
va ser rebut amb entusiasme
a Londres, aquest ha sigut
també l’esperit de la gent de
Soweto, capaç de sublimar la
penúriamitjançant la dansa i la
música de lamateixamanera
que ho fan els veïns de Row
Bagre. Per això, l’opció de
traslladar l’obra des d’aquella
Carolina del Sud dels anys
vint en què transcorria la
novel·la deDuBoseHeyward
de què va partir Gershwin a
la Sud-àfrica dels anys 70 i
d’omplir l’espectacle de potent
coreografia, sembla d’una
coherència absoluta. I per això


