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TEATRET

Així sona el règim del terror

PROPOSTES

És el que tenen les revolucions:
de vegades acaben per devorar
els seus propis fills. Quan llegiu
que el poeta André Chénier va
ser guillotinat al costat d’altres
elements reaccionaris o mem-
bres de la noblesa contraris a la
Revolució Francesa, podeu caure
en un malentès. Però el cas és
que el protagonista de l’estu-
penda òpera verista d’Umberto
Giordano, que ara Peralada
presenta amb un repartiment
d’aquells capaços de deixar
embadalit qualsevol amant de la

lírica, era un revolucionari que,
això sí, va cometre un parell
d’errors letals: es va oposar a
l’execució del rei Lluís XVI, i va
condemnar sense embuts el
règim del terror imposat per
Marat i Robespierre.
I qui dubti de les seves convic-
cions, només cal que escolti la
defensa radical dels desposseïts
i la crítica a la malvada frivo-
litat dels privilegiats de sang
blava que deixa anar tot just
començar l’obra, en un primer
acte d’ambient encara prere-

volucionari. Serà també llavors
quan coneixerem la Magdalena,
una heroïna capaç d’oferir una
prova d’amor tan gran que, a
canvi, Giordano li regala l’ària
més coneguda de l’obra, la molt
emotiva La mamma morta.
Una mort que no ha estat, pre-
cisament, per causes naturals:
la senyora comtessa ha perdut
el cap sota el tall esmolat de
Madame la Guillotine. Per cert:
cal dir que l’encarregat d’impedir
que l’agitació revolucionària
acabi causant estralls al pati de

butaques serà el director Alfonso
Romero Mora, tan prestigiós
com encara inèdit, en aquest
escenari.
ANDREA CHÉNIER. D’UMBERTO
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ORQUESTRA I COR DEL GRAN TEATRE

DEL LICEU. 26/7. AUDITORI PARC

DEL CASTELL. PERALADA. TEL.:

902 374 737. PREU: DE 60 A 190€.
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Jesucrist en té la culpa. I
no parlo del de debò, sinó
d’aquell altre Jesus Christ
Superstar que va irrompre
als escenaris a principis
dels anys setanta, gràcies al
compositor Andrew Lloyd
Webber i el lletrista Tim Rice,
protagonitzant una òpera rock
molt popular que va deixar
del tot fascinats els membres

RAMON OLIVER

ELS MISERABLES MÉS AFORTUNATS DE LA HISTÒRIA DEL TEATRE MUSICAL TRANSFORMEN EL LICEU EN UNA GRAN BARRICADA

No sents com el poble canta la
cançó de la gent irada?

que busquessin Jesucrist,
sinó que des que s’havien
conegut havien anat a la
recerca d’un format escènic
que els permetés compaginar
la devoció per formes
melòdiques i rítmiques ben
diferents, i fer anar plegats
la música pop amb tocs rock,
la gran òpera a l’estil Puccini
(tots els seus espectacles
deuen alguna cosa –i, de
vegades, fins i tot es diria que
algunes notes de la partitura–
al mestre italià) i el musical
entès en el sentit anglosaxó
de la paraula. Un cop vista
la llum, Schönberg i Boublil
es van llançar de cap a fer la
revolució, en el sentit literal
del terme, i van prendre la
Bastilla estrenant una visió
musical espectacular de La
Révolution Française que tenia
quelcom d’esborrany del seu
projecte posterior, encara més
ambiciós: havia arribat l’hora
que Els miserables de Victor
Hugo es posessin a cantar!
Però el cas és que, quan el

tàndem va estrenar la seva
adaptació melòdica de la
novel·la al París del 1980, ni
de lluny es podia imaginar
el fenomen que acabava de
néixer. I aquí és on entra

en acció un visionari i jove
productor teatral de nom
CameronMackintosh,
que, quan va veure aquell
muntatge inicial, va veure
també l’enorme potencial que
amagava.

He somiat un somni

Això és el que canta la pobra
Fantine a la cançó I Dreamed
a Dream, sens dubte, un dels
temes més populars dels que
podem escoltar al llarg d’una
partitura en la qual els temes
que s’han fet enormement
cèlebres (One DayMore, On
My Own, Bring Him Home, Do
You Hear the People Sing...)
abunden a dojo.
Però, si la Fantine no se’n

surt, a l’hora de fer realitat
els seus somnis, Cameron
Mackintosh sí que se’n va
sortir. I de quina manera! Un
cop revisat de cap a peus per
un equip creatiu britànic,
presidit pels llegendaris
directors Trevor Nunn i John
Caird, Les Miz (que així és
com es coneix l’espectacle
per terres anglosaxones)
va començar a generar un
veritable culte al seu voltant
que ha acabat per convertir-
lo (amb el permís del també

LESMISÈRABLES

DE BOUBLIL I SCHÖNBERG. DIR.: LAURENCE CONNOR. DIR. MUSICAL: ARTURO
DÍEZ BOSCOVICH. INT.: NICOLÁS MARTINELLI, IGNASI VIDAL, ELENA MEDINA,
LYDIA FAIRÉN, TALÍA DE VAL, GUIDO BALZARETTI. DATA: DEL 25/7 AL 3/8. LLOC:
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18. PREU: DE 15 A 74 €. HORARI: 25, 29, 30 I 31/7, 20 H; 26 I 27/7 I 1 I 2/8, 17
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El Liceu acull les representacions del musical que ha batut tots els rècords.

d’un altre tàndem creatiu
destinat a tenir un futur
gloriós: l’integrat pel músic
Claude-Michel Schönberg

i l’escriptor Alain Boublil.
Allò era el que feia anys que
buscaven! I no vull pas dir
que aquell parell fes anys

Marco Armiliato.


