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e TemporadaAltaEl festival deGirona té entre les apostesdestacades d’aquest anyunaversió de l’òpera

deVerdi dirigida pel sud-africàBrettBailey que situa la històriade Shakespeare alCongo

Macbeth a l’Àfrica
Brett Bailey
Macbeth

TEATRE MUNICIPAL

GIRONA
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“Pàtria oprimida, per a nosaltres no ets
unamare sinó una fossa comuna; orfes,
vídues, mutilats, per als teus fills no ets
més que una tomba”. Amb aquest cor,
Patria Opressa, s’obre el contundent
Macbeth de Brett Bailey (Ciutat del
Cap, 1967) presentat en l’últim Festival
de Viena i que es veurà aquesta setma-
na a Girona. Durant la següent hora i
mitja aquesta versió contemporània de
l’òpera de Verdi ens submergeix en el
corrent del seu magnètic pathos, de la
que són part essencial la reeixida, be-
llíssima música retreballada per Fabri-
zio Cassol (Ougrée, 1964), els magnífics
cantants i músics, i les imatges de co-
lors rabiosos que Bailey produeix amb
Photoshop retallant i combinant mo-
tius tèxtils africans, fotos de la violència
al Congo, i personatges i objectes remi-
niscents de l’art pop i op, projectant-les
com a escenografia i attrezzo virtual.
L’acció es duu a terme a la tarima

central –escenari dins de l’escenari–;
els intèrprets-cantants sud-africans, en
la ficció de l’òpera són refugiats congo-
lesos que entre Goma i Walikale topen
ambun teatre abandonat ambel vestua-
ri de l’òperadeVerdi i decideixen repre-
sentar-la –òpera dins d’una òpera dins
d’una òpera–: a Bailey li encanta desdi-
buixar el límit entre realitat i ficció. A
Verdi, Patria Opressa apareix només
molt més tard, i ja és una mutació res-
pecte de Shakespeare on només apa-
reix com a germen en un parlament de
Madcuff. Aquest cor inicial sintetitza el
focus delMacbeth de Bailey: la tragèdia
del Congo (RDC) a la frontera dels Ki-
vus congolesos amb Ruanda.
“Les cent cinquantamil víctimes siri-

anes de l’any i mig de conflicte van te-
nir grancobertura en elsmitjans; el con-
flicte del Congo, que des del genocidi
de Ruanda el 1994 ha causat la mort de
més de cinc milions i mig de persones,
ésmínimperquè ocorre en la foscor del
cor de l’Àfrica”, comenta Bailey anant a
un cafè proper al Teatre Odèon de Vie-
na, on el dia anterior la seva estrena va
ser acollida amb estentoris bravos i una
llarga ovació. Al cafè continuem par-
lantd’aquesta tragèdia, iniciadaper l’an-
tic enfrontament entre hutus i tutsis i
eternitzada per la maleïda benedicció
d’aquest país de posseir el 80% de les
reserves mundials dels anomenats mi-
nerals de conflicte o de sang, particu-
larment coltan, imprescindibles per
fabricar mòbils, computadores i altres
gadgets.
“Governants corruptes de la regió

s’enriqueixen amb la compra o el tràfic
d’aquestsminerals adquirits a preus irri-
soris, pels quals els hi convé que el con-
flicte es perpetuï. Ruanda, Uganda i
Burundi financen els senyors de la guer-
ra i grups de milícies armades que en
són compradors directes”, segueix Bai-
ley, que no es fa il·lusions sobre la influ-
ència del teatre polític: “L’únic possible
és tractar que la gent prengui conscièn-
cia d’allò que passa i m’acontentaria
que un de cada cent espectadors de
Macbeth en tornar a casa comencés a
buscar a Google informació sobre el
conflicte del Congo”. Aquestmalson le-
tal, els actors últims del qual són les
multinacionals que compren minerals
bruts, es desenvolupa a compte dels po-

bladors explotats en mines o assassi-
nats, amb la tàctica de la sembradel ter-
ror mitjançant monstruoses violacions
massives i la consegüent difusió de la
sida, i reclutant o forçant milers de
nens com a soldats o miners que per la
seva mida poden accedir fàcilment als
racons de les mines superficials per ex-
treure elsminerals. Així, elMacbeth de
Bailey és un coronel paramilitar que
rep el vaticini que serà comandant –i

no Rei– de part de tres bruixes-mem-
bres de la fictícia multinacional Hexa-
gon, que en comptes de convocar el
vent i els dimonis, conversen sobre els
valors dels minerals a la borsa i els mi-
llors mètodes per explotar els natius.

Encara que el jove Brett, que va créi-
xer en una família de classe mitjana
blanca durant l’horrorós règim de
l’apartheid, mai no escoltava òperes,
aquest és el seu tercer round ambaques-
ta obra de Verdi. El primer va ser l’any
2001, quan li van encarregar una òpera
i davant tantes trames que li semblaven
rebuscades es va decidir per Macbeth,
de Verdi, perquè apreciava l’obra de

Shakespeare. “La vaig escoltar desenes
devegades i emvaig enamorarperduda-
ment de la música”, recorda Bailey en-
tre unmos i un altre de pasta. En aque-
lla època, Brett passava llargs períodes
en un lloc remot amb xamans africans
fascinat pels seus rituals, i va esceni-
ficar l’òpera en aquest context. El seu
segon round, el 2007,macbEth, el va tro-
bar ja compromès amb la causa africa-
na, i prefigura l’actual en tractar aspec-

tes del problema a la RDC. Però en els
dos casos les companyies eren conven-
cionals i “no vaig poder fer el que vo-
lia”. Coproduït per diversos festivals
europeus, per fi en aquest tercer Mac-
beth ha pogut fer el que volia. Aquest
últim round el va trobar enuna etapa en
què es defineix “interessat per la rela-
ció entreOccident i l’Àfrica, i la història
del colonialisme i postcolonialisme”,
un tema que també va plasmar en les
seves Exhibicions A i B, actualment en
gira.Aquesta versió radicalment rejove-
nida i contemporània de la intervingu-
daòperadeVerdi, trobaundelicat equi-
libri entre la iconoclàstia i una fidelitat

essencial absoluta, tant a Verdi com a
Shakespeare, que va més enllà del res-
pecte formal. Amb un tempo de fletxa,
es dirigeix cap a l’hecatombe final de la
parella assassina que, arrossegada per
la seva irrefrenable ambició, destrueix
els altres precipitant-se en la seva prò-
pia destrucció. Les eficaces decisions
de Bailey sobre el llibret van incloure la
seva reescriptura, reduint els parla-
ments almínim, emprant un llenguatge
modern i col·loquial que inclou fuck i
fuck you a dojo; i utilitzar aquests textos
com a subtítols de l’obra sense preo-
cupar-se que no coincideixin amb els
entonats pels cantants. Però conserva i
fa ressaltar l’essencial: els remordi-
ments expressats en les visions i la ima-
ginària sang a les mans de la parella
sense els quals Macbeth no seria una
tragèdia.
Un altre encert de Bailey va ser la

seva elecció dels companys musicals,
enparticular el compositor belga Fabri-
zio Cassol, virtuós de l’adaptació i com-
binació de música clàssica i popular de
tot el món. Tampoc no pot imaginar-se
aquest Macbeth sense el seu director
musical, Premil Petrovic (Belgrad,
1973), ni sense els dotze instrumentis-
tes de la seva No Borders Orchestra,
creada sobre elmodel de l’orquestra pa-
lestino-israeliana de Barenboim, però
amb músics de l’ex-Iugoslàvia. També
és inimaginable sense el baríton Owen
Metsileng (Rustenburg, 1987) i la sopra-
no Nobulumko Mngxekeza (Queens-
town, 1981), tots dos sense formació or-
todoxa però que toquen el cel –i l’àni-
ma de l’espectador– amb les seves be-
llíssimes i poderoses veus. “Owenno va
tenir ni una lliçó de cant en la seva vida
–explica Cassol–, va aprendre a cantar
amb YouTube. L’experiència de tots
dos es limita a cors d’església”.
“Quan Brett em va proposar de fer

una partitura per a l’òpera vaig dir: im-
possible! –recorda Cassol–. La volia en
un any i jo necessitaria sismesos només
per analitzar l’òpera. Volia que acom-
panyés els quadres del seu Macbeth,
concebuts com d’un còmic, amb qua-
dresmusicals, i això no funcionaria. En
l’òpera de Verdi s’avança cap a una
gegantina apoteosi; en la de Brett cap a
una desolació total. Calia fer una versió
de cambra que durés una hora menys
que l’original d’una òpera en la qual tot
és monumental i on el drama ve de
pesats sons greus d’una orquestra de
més d’un centenar de músics: en
Shakespeare hi ha tres bruixes; en Ver-
di, quaranta. Els nostres dotze músics
es moririen tocant”.
Però l’estima de Cassol per l’obra de

Bailey i l’afinitat de tots dos en la recer-
ca artística i el compromís amb la causa
africana feliçment van escombrar els
obstacles. Es van reintroduir dues es-
cenes rebutjades per Verdi: una versió
més patriòtica de Patria Opressa i la
mort de Macbeth entre alguns altres
canvis. De sobte el compositor va com-
pondre una frase perfecta: “En realitat
–vadir tot d’una–Verdi i el seu llibretis-
ta van transformar Shakespeare tant
com Brett i jo vam transformar Verdi”,
simplificant en un segon la il·lusió que
el debat actual sobre el dret a l’apropia-
ció i lamort de l’autor i el copyrightpro-
posi alguna cosa nova. |

El ‘Macbeth’ de Bailey
troba l’equilibri entre la
iconoclàstia i una fidelitat
absoluta, tant a Verdi
com a Shakespeare

La reescriptura redueix
els parlaments al mínim,
emprant un llenguatge
modern i col·loquial que
inclou ‘fuck you’ a dojo

En les imatges, diversos instants del muntatge del ‘Macbeth’ de Bailey FOTOS NICKY NEWMAN


