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MagníficMacbeth
CRÍT ICA DE TEATRE

Una imatge de les particulars bruixes del Macbeth de Brett Bailey

Macbeth

Autor: Verdi, a partir de l’obra
de Shakespeare
Creació i direcció: Brett Bailey
Adaptació musical: Fabrizio
Cassol
Director d’orquestra: Premil
Petrovic
Lloc i data: Teatre Municipal de
Girona (17/X/2014)

JOAN-ANTON BENACH

Les expectatives favorables
s’han complert, millor, tal vega-
da, de com s’havien formulat.
Mig Municipal de Girona dem-
peus aplaudint fervorosament
els intèrprets de Macbeth, l’òpe-
ra de Verdi, i d’una manera espe-
cialment afectiva els cantants i ac-
tors de la companyia sudafricana
ThirdWorld Bunfight, és a dir, la
penya del tercer món, per dir-ho
col·loquialment. I és que, per co-
mençar, la negritud militant que
ha dirigit el provocador Brett Bai-
ley (1967) ha ocupat les quatre
cinquenes parts de l’escenari,
mentre que, apinyats a la dreta
de tot, els músics de la No Bor-
ders Orchestra, dirigida pel serbi
Premil Petrovic, es lliuraven amb
gran brillantor a l’adaptació de
l’òpera verdiana realitzada per
Fabrizio Cassol.
Qui sap si, secretament, per so-

ta de l’entusiasme general, l’orto-
doxia operística que havia volgut

assistir a la proposta singular del
festival Temporada Alta, abomi-
nava de la manipulació de la
partitura del gran italià, perpetra-
da per Cassol, un saxofonista
belga de 44 anys, còmplice entu-
siasta de l’aventura de Bailey.
Sense saber personalment com
sona aquesta òpera shakespearia-
na de Verdi, l’oïda del profà el
porta a pensar que l’adaptador
ha incorporat un seguit de parèn-
tesis de collita pròpia per re-
tornar un cop i un altre, religiosa-
ment, a l’original. És a dir: la
impressió és que l’home del saxo
ha volgut que Verdi se sentís ge-
nerosament. Menys fàstics,
doncs, dels puristes llepafils que
podia haver-hi entre els pocs que
no s’alçaren a ovacionar l’especta-
cle magnífic, cantat íntegrament
en italià.
L’acció d’aquestMacbeth se si-

tua a la República Democràtica
del Congo, on hi ha hagut cincmi-
lions de morts en vint anys. És
aquí on es concentra en gran me-
sura l’explotació dels recursos na-
turals del continent per part de
les grans multinacionals, instiga-
dores de les lluites tribals. Una
fotografia familiar de Mandela
recorda l’origen de la companyia
sudafricana, una mena d’oenagé
sense cap afany de lucre i molts
afanys a favor de la igualtat racial.
És un record que circula fugaç-
ment, mentre que una altra imat-
ge, accessòria també però d’un in-
equívoc significat ideològic, mos-

tra Lenin damunt de l’ull d’un jo-
ve negre projectat al teló de fons
quan la tragèdia acaba de formu-
lar la denúncia de l’expoliació de
valuosos minerals i matèries pri-
meres de què és objecte el conti-
nent africà. Macbeth, evident-
ment, esdevindria inconcebible
sense l’acord absolut entre Brett
Bailey –autor delmissatge de l’úl-
tim dia mundial del Teatre– i la
Third World Bunfight, una ente-
sa que acceptava, en primer lloc,
que el personatge de Shakes-
peare era un senyor de la guerra

d’una crueltat sense escrúpols ni
aturador, obsedit vigilant de la fi-
delitat dels seus i disposat a satis-
fer l’ambició de la seva dona, la
qual confessarà, exultant, viure
plenament el que havia estat el
seu somni quan es mostra podri-
da de luxe i de diners. L’obra de
Shakespeare/Verdi es respecta
substancialment i, amb Duncan
mort des de bon començament,
Macbeth atendrà la profecia de
les bruixes, segons la qual regna-
rà l’estirp de Banquo, personatge
que sospita de l’autoria delmagni-

cidi. Macbeth el matarà i ell serà
assessinat per Mcduff, el que no
“havia nascut de mare”, etc.
El públic gironí de Macbeth,

majoritàriament públic de teatre,
celebrà la qualitat de les veus
africanes. De Mladen Drenic
(Macbeth), un tenor magnífic; de
Nobulumko Mnxgxekeza (Lady
Macbeth), soprano potent; d’Ebe-
nezer Sawuli (Banquo), un baix
fora de sèrie, i d’un cor que posa-
va, enmig de l’apoteosi de sang,
una pàtina cordial de tendra i
pietosa sonoritat.c
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