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Potent fragilitat Plácido i la tempesta
CRÍT ICA DE DANSA CRÍT ICA D’ÒPERA

Vader (Pare) - Companyia
Peeping Tom

Direcció: Franck Chartier.
Dramatúrgia: Gabriela Carrizo.
Creació i interpretació: Leo de
Beul, Marie Gyselbrecht, Hun-
Mok Jung, Simon Versnel,
Maria Carolina Vieira, Yi-Chun
Liu, Brandon Lagaert, amb la
col·laboració d’Eurudike de
Beul.
Lloc i data: Festival Grec, Mer-
cat de les Flors (16/VII/2014)

JOAQUIM NOGUERO

En la citació del poeta William
Butler Yeats que encapçala el

programademàd’aquest espec-
tacle, algú pregunta: “És un
somni meu, o és veritat?”. L’es-
pectacle hi respon en cada esce-
na. La realitat de la residència
deVader té molt d’onírica, amb
el playback demúsics que no to-
quen, amb coreografies circu-
lars que no van enlloc, amb
aquesta gent que juga a fer el
que no fa com si dissimulés la
seva condició d’ocellet despro-
tegit, la seva desolada realitat.
L’actor que en algunes esce-

nes és el fill que amb prou fei-
nes atén el pare gran es conver-
teix després en un altre pare en
cadira de rodes també desatès
per la filla. Tot torna, tal com el
caràcter voyeur de la compa-

nyia Peeping Tom no deixa de
reflectir, de vegades de manera
fins i tot provocadora. L’home
gran deVader podria ser elma-
teix avi que a Le salon era bufe-
tejat pel fill o el nét.
Es nota l’origen belga de

Peeping Tom. Comparteixen
amb Vandekeybus la teatralitat
física sense concessions; amb
Alain Platel cert expressionis-
me teatral que aborda el·líptica-
ment les escenes, o amb el cos
de plastilina de Sidi Larbi Cher-
kaoui la fragilitat d’uns cossos
que s’emmotllen a tot i es dei-
xen l’ànima en escena.
Les obres de Peeping Tom es

construeixen al voltant d’unes
situacions de violència contin-
guda que els personatges no
controlen (el saló familiar de
les diferents generacions de Le
salon o els estranys veïns solita-
ris del seu 32 rue Vandenbran-
den), cosa que converteix les
maneres de titella dels perso-
natges en una feblesa essencial-
ment humana i expressiva. Qui-
na fluïdesa dels cossos!, a més.
L’escena del duet de genolls és
d’una perfecció suprema.
Vader no exhibeix la varietat

de registres extrems dels títols
anteriors de la companyia, és
més continguda i uniforme,
però el buit que expressa ho
exigia. La seva coherència des-
arma: la tendresa, l’humor, la
contenció al servei de la carac-
terització precisa dels personat-
ges pel moviment. S’hi balla
poc? El que es pot, com en el
somni explicat per un boig que
precedeix aquest retir sense
memòria.c

El belga Leo de Beul interpreta l’ancià de Vader

Concert Verdi a l’Arena di
Verona

Autors: Giuseppe Verdi
Intèrprets: Plácido Domingo,
Amarilli Nizza, FrancescoMeli,
Virginia Tola, Alice Marini, etc.
Orquestra i cor de l’Arena di
Verona
Director: Daniel Orén
Lloc i data: Arena di Verona
(17/1/2014)

ROGER ALIER

Feia temps que no veia l’Arena
de Verona (13.000 places, di-
uen) plena de gom a gom espe-
rant el concert de Plácido Do-
mingo dedicat a Verdi. En inici-
ar-se l’espectacle, la primera co-
sa era l’efecte de les espelmetes
enceses dels espectadors de les
grades. Plácido va ser rebut
amb una forta oració després
que l’orquestra (situada, per
una vegada, sobre l’escenari) in-
terpretés amb refinament i gust
l’intermedi deLa traviata. Al se-
gon acte d’aquesta òpera va ser
dedicada la primera part del
concert, i Francesco Meli va
cantar la part de tenor Alfredo
Germont, amb l’ària i la cabalet-
ta, en la qual va evitar el do
agut que els cantants hi solen
posar, però que realment no és
de Verdi.
Després d’aparèixer laminyo-

na Annina, Plácido Domingo va
iniciar la seva escena, el duo

ambViletta (Virginia Tola), que
es va desenvolupar en un clima
d’expectació. Realment, Pláci-
do canta de baríton, però el cert
és que el timbre no és ben bé ba-
ritonal, i els ressons tenorils
continuen presents.
Això no treu que l’ària famo-

saDiProvenza ilmarno fos real-
ment espectacular i resultés un
dels punts culminants de la pri-
mera part; després van seguir
unes escenes d’Un ballo in mas-
chera, en el qual, tot i que no es-
tava anunciat, una soprano lleu-
gera va cantar el paper d’Oscar,
i Virginia Tola va fer una inten-
sa Morró ma prima in grazia.
Plácido va enfocar la difícil ària
de Renato Eri tu. Després es va
cantar el sextet de conspiradors
i va venir la pausa.
Quan s’havia d’iniciar la sego-

na part del concert, uns llamps
cinematogràfics van il·luminar
tot el cel de Verona i, cosa no
gaire infreqüent a l’Arena, van
fugir els instrumentistes per
respectar les seves valuoses ei-
nes de treball i, malgrat que el
públic es va esperar gairebé
una hora, el concert es va ha-
ver de suspendre i ens vamper-
dre tots els números d’I due
Fóscari que estava previst, amb
Amarilli Nizza com a Lucrezia
i Plácido com aDoge. Cada cop
que semblava amainar, noves
gotes de pluja feien retirar els
músics i cap a la una de lamati-
nada la festa es va donar per
acabada.c

MARIE GYSELBRECHT


