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La llufa
de la culpa

XAVIER GÓMEZ

Una escena de la versió de Porgy and Bess que ahir es va presentar al Liceu

Summertime, canta Siphamandla
Yakupa, des d’un balcó desgave-
llat, amb el seu nadó als braços. I
arrenca al Liceu l’òpera de Geor-
geGershwinPorgy andBess. Sum-
mertime, un tema versionadíssim
al llarg de les dècades i el més po-
pular de Porgy and Bess, és una
cançó de bressol per al nadó de
Clara, encara despreocupat de la
difícil vida adulta. La mare li diu
que un dia desplegarà les ales i
conquerirà el cel, però de mo-
ment no ho ha de fer, no s’ha
d’amoïnar. Està segur. Que no és
poca cosa, en el món on ha nas-
cut: al voltant del balcó desgave-
llat aguantat amb bastides hi ha
reixats, vells bidons rovellats, po-
bresa, drogues, xulos, baralles,
apostes amb daus que porten a
més baralles... però també color,
música, humor i molta vida.
Una vida aclaparadora: més de

30 personatges van prendre ahir
l’escenari del Liceu per fer una
funció dePorgy and Bess nascuda
a l’Òpera de Ciutat del Cap, a
Sud-àfrica, que trasllada l’acció
del Charleston de Carolina en el
qual estava ambientada original-
ment a un lloc molt més pròxim

als cantants, però igual de pobre:
al Soweto de l’apartheid dels
anys setanta. Un lloc que aporta
un altre color –i cartells de Man-
dela– a una òpera i una història
d’amor ja per si mateix especials
i que el públic del Liceu va aplau-
dir ahir càlidament moltes vega-
des. I que va ovacionar després
d’un final apoteòsic cantant al ca-
mí de la terra promesa que em-
prèn Porgy: la recerca de la seva
estimada Bess, que ha marxat
amb un traficant de droga. Va ser

un final amb bravos i moltíssims
aplaudiments, especialment per
a la divertida i tremenda venedo-
ra encarnada per Miranda Tini, i
sobretot, esclar, per a Nonhlanh-
la Yende, l’espectacular Bess, i
per a Xolela Sixaba, un grandís-
sim Porgy que, malgrat passar-se
la funció de genolls perquè és un
esguerrat, va ser un torrent de
veu en tot moment.
Un públic que, com volien des

del teatre, semblava bastant més

variat que altres vegades, i on hi
havia des de la cònsol general
dels EstatsUnits, TanyaC.Ander-
son, fins al conseller d’Economia
Andreu Mas-Colell o el cap de
l’oposició al Parlament, Oriol
Junqueras. A més de l’actor i di-
rector teatral Josep Maria Pou
–que es declarava enamorat
d’aquesta òpera i que explicava
que el canvi del poble de pesca-
dors dels Estats Units a Soweto li
semblava interessant–o JoanMa-
tabosch, el programador de l’es-
pectacle, encara que ara ja estigui
dirigint el Teatre Reial.
Un públic que va viure grans

moments ahir a la nit i d’altres de
menys brillants, però que, si hem
de jutjar pel gran aplaudiment
del públic, van quedar àmplia-
ment compensats.Hi va haver hu-
mor –Matusalem va viure 900
anys, diuen, però quina dona vol-
dria un home en aquest estat?– i
molta vida. Hi va haver un reguit-
zell de veus sorprenents, inclo-
ent-hi les dels venedors demadui-
xes i crancs, i moments en què
semblava un espiritual americà. I
hi va haver entrega total dels can-
tants-ballarins-actors, que van
aconseguir recrear una escena de
vida en un lloc lluminós i difícil.
És estiu i la vida passa amb cal-

ma, diu el tema Summertime. Per
sort, amb calma i, de vegades,
molt bones vetllades.c

E
l nostre substrat judeocristià es manifesta de
moltes maneres. Una de les més galdoses és
la irrupció de la culpa. Fa dues setmanes vaig
dedicar aquesta columna al tancament dels

cinemes Lauren Horta, l’antic Dante. L’últim diumen-
ge de projeccions ens hi vam trobar uns quants hor-
tencs que anàvem amb la difusa idea d’acomiadar-nos-
en. Jo vaig triarViolette, la pel·li basada en la turmenta-
da vida de l’escriptora Violette Leduc. Serà un digne
record associat a aquestes sales demulticinema de pro-
gramació més aviat plana. Quan el Dante era una ma-
crosala demil butaques i l’assistènciamitjana a les sessi-
ons es mesurava per mitges dotzenes d’espectadors,
l’última pel·li que hi vaig veure també va ser francesa:
Elmarido de la peluquera. La qüestió és que aquest diu-
menge s’hi respirava un aire estrany. Hi havia un equip
de BTV demanant impressions als últims espectadors i
els treballadors aguantaven el xàfec amb dignitat. A mi
se’m va acudir compartir una foto de l’última cartellera
a les xarxes. Com era d’esperar, la imatge va suscitar un
reguitzell de comentaris nostàlgics, evocacions cinèfi-
les, anècdotes costumistes i laments del tipus on-ani-
rem-a-parar. Fins que va aparèixer la llufa pudent de la
culpa en forma de reny: “Si tots els que ara ploren el
tancament haguessin anatmés al cinema això no passa-
ria. Perquèmolts no hi havien tornat des de l’època del

Dante. Per molt
que es digui que
el cinema és car,
només és qüestió
d’espavilar-se i
buscar les promo-
cions, i sí, les cris-
petes són cares,
però al cine no
s’hi va a menjar

crispetes. No serà l’últim que tancarà. Aneu-vos-ho bai-
xant tot d’internet. RIP”. L’autor del missatge té raó.
De fet, cap dels nostàlgics evocadors de batalletes no va
gosar contradir-lo. Però la seva necessitat de llançar la
bomba fètida de la culpa contra el públic recorda l’actu-
ació d’alguns alts executius que socialitzen les pèrdues
i privatitzen els guanys.
Quan van començar a tancar llibreries emblemàti-

ques (Catalònia, Proa, Robafaves) es va donar la matei-
xa paradoxa: els quemés escarafalls feien no les havien
trepitjat des del plistocè. En canvi, alguns que hi ana-
ven sovint penjaven missatges molt crítics amb el seu
funcionament. Una altra manera de funcionar és possi-
ble. Aquesta setmana els cinemes Girona de Barcelona
han tancat amb èxit el seu abonament de barra lliure:
pagant 40 euros pots anar-hi tantes vegades com vul-
guis tot un any, amb una mitjana de 70 estrenes. Desti-
naran els guanys a digitalitzar la sala gran. És la segona
vegada que ho fan, perquè la temporada passada ja van
aconseguir digitalitzar una altra sala i, de retop, van
guanyar públic nou que no hauria anat al cinema. Les
llibreries també s’espavilen. Busquen que la gent agafi
l’hàbit de trepitjar-les. Anit, a l’antiga fàbrica de botons
que ara és la Calders, vam tenir un record per l’editor
Josep Forment d’Alrevés i vamparlar d’unaÀnima tor-
turada per la culpa, la de Wajdi Mouawad.

El públic va aplaudir
llargament els
protagonistes
i la tremenda i
divertida venedora

Les llibreries també
s’espavilen; busquen,
bàsicament, que la gent
agafi l’hàbit d’anar-hi
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Justo Barranco
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Més de 50 globus
aerostàtics volaran

el proper cap de setmana
a Igualada
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El Liceu ovaciona amb força l’estrena de l’òpera de Gershwin

Porgy iBessenamoren


