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D’esquerra a dreta, els cantantsMichael Volle i Ofèlia Sala, el mestre RalfWeikert, el registaChristof Loy i la soprano Anne Schwanewilms
LAURA GUERRERO

L’espai de l’ànima segonsLoy

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

D
onar vida a una
Arabella capritxo-
sa, altiva, cínica...
que viu un amor
mentre asumeix

que s’ha de casar bé i per salvar
de la ruïna la seva adinerada famí-
lia... Una Arabella que cal anar
despullant emocionalment. És el
repte de la soprano alemanyaAn-
ne Schwanewilms en aquesta
òpera deRichard Strauss que des-
prés d’un quart de segle torna di-
lluns al Liceu. En cinc úniques
funcions, però, ja que no és un tí-
tol que es prodigui. No importa
que sigui l’última de les sis col·la-
boracions amb el lletrista Hugo
von Hofmannsthal, amb qui va
fer algunes de lesmés belles pàgi-
nes del repertori straussià: Elek-
tra, El cavaller de la rosa...

De fet, aquesta Arabella am-
bientada a la Viena de mitjans del
segle XIX la va concebre Strauss

–gran compositor de sopranos–
amb ànim de fer un Cavaller 2. I
de fet l’orquestra és semblant a la
seva anterior òpera, tot i que l’es-
criptura és diferent. Ho explica el
mestre Ralf Weikert, a qui el Li-
ceu ha requerit per rellevar al po-
di Antoni Ros-Marbà, que pateix
una taquiarítmia que vol repòs.
“Strauss utilitza aquí el recurs

del leitmotiv que va aprendre de
Wagner: deixar anar de tant en
tant un suggeriment, quelcom
que caracteritza el personatge”.
“El problema –diu l’austríac– és
que fa unamúsicamultivocalmas-
sa densa: un tema darrere d’un al-
tre tema, que al seu torn n’amaga
un altre... de sobte hi ha cinc veus

sonant alhora i cadascú creu que
interpreta la principal”. Tothom,
de les veus a l’orquestra, tenen en
Arabella una partitura exigent.
“Hede dir que la Simfònica del Li-
ceu estàmolt entregada, ens hi es-
temesforçant, però és una partitu-
ra extremadament difícil”.
Dit això, el que impressionaAn-

ne Schwanewilms del seu perso-
natge –que té frases que oferei-
xen una imatge poc emancipada
de les dones (“seràs el meu amo i
senyor”) i que fins i tot en el seu
temps tenien quelcomde restaura-
ció de la figura femenina– és la ge-
nerositat de la qual és capaç Ara-
bella en una ambient asfixiant.
“Sóc qui ha de tirar la família en-

davant, em sento responsable.
Aquest esforç m’esglaia”.

El barítonMichael Volle, com el
seu enamorat Mandryka, assegura
que la barrera lingüística no impe-
dirà al públic de sentir-se “trans-
portat per la bellesa i la contundèn-
cia del que s’explica”, mentre que
la soprano Ofèlia Sala, la germana
d’Arabella, Zden-ka/o, a qui els pa-
res han fet passar per un noi per
evitar el dispendi d’una altra filla,
ressalta la profunditat del muntat-
ge. “No segueix el camí de la comè-
dia vienesa. I realça la importància
de cada personatge, de manera
que l’energia emocional és com un
impuls que arrenca en la primera
nota i es manté fins a l’última”.c

Per motius de salut,
el mestre Ros-Marbà
ha estat substituït
pel director austríac
Ralf Weikert

JUSTO BARRANCO
Barcelona

És forçamésmodest que la festa
del cinema, però els seus objec-
tius són semblants: el proper 20
de novembre neix el nou dia de
l’autor SGAE, que pretén donar
un impuls a l’assistència al tea-
tre a Barcelona. Però que, això
sí, se centra a afavorir els autors
autòctons, que el públic podrà
veure cada dijous fins al 18 dede-
sembre per un preu gairebé sim-
bòlic: tan sols 1,5 euros. La idea
és que els autors de la SGAEcon-
viden aquell dia els espectadors
al 90% del preu de l’entrada
–13,5 dels 15 euros– i, a canvi, els
espectadors paguen el 10% del

bitllet –els restants 1,5 euros–,
que és just el percentatge dels
drets d’autor d’una obra.

Per a la primera edició
d’aquesta iniciativa, que s’espe-
ra que tingui continuïtat i que
impulsa el Consell territorial de
la SGAE –presidit per Eduard
Iniesta– amb la col·laboració
d’Adetca –les empreses de tea-
tre de Catalunya–, es posaran a
la venda a 1,5 euros 1.050 entra-
des durant el proper mes i mig
per a obres com el Tríptic de
Cesc Gelabert amb música de
Carles Santos a l’Espai Brossa,
L’esbudellador de Whitechapel
deMarga Parrilla i Oriol Estefa-
nell al Teatre del Raval, Arbres,
de Marc Artigau, a la Sala Bec-

kett, o Black Box, deMarc Ange-
let, al Jove Teatre Regina.

Cadadijous l’oferta d’obres se-
rà diferent –tot i que algunes re-
peteixen dues setmanes– i hi
haurà disponibles per a elles
cent entrades a 1,5 euros –es po-
den comprar al web de cada
teatre– fins que s’exhaureixin,
excepte en el cas de la Sala Fè-
nix i de Porta4 que, per ser més
petites, tindran disponibles 50
entrades cada una. La selecció
de les obres ha tingut en compte
que els seus autors pertanyin a
la SGAE i que no facimés de dos
mesos que són a la cartellera,
perquè entenen que en aquest
cas ja es defensen per elles ma-
teixes.

Per Ramon Muntaner, direc-
tor de la SGAE a Catalunya i Ba-
lears, es tracta de “crear públic i
d’aconseguir que els nostres au-
tors se sentin beneficiats en
aquests moments tan difícils”.
El dia de l’Autor SGAE tindrà
un cost de 42.000 euros, que in-
clou una campanya en mitjans
de comunicació.c

BARCELONA Redacció

Els creadors de la sèrie Blacksad,
Juan Díaz Canales (Madrid,
1972) i JuanjoGuarnido (Salobre-
ña, 1967), van obtenir ahir el pre-
miNacional del Còmic 2014 con-
cedit pel Ministeri de Cultura
per Amarillo, cinquena entrega
d’aquesta sèrie de novel·les gràfi-
ques que barreja el gènere negre
i la faula i que protagonitza un
aguerrit gat detectiu nord-ameri-
cà dels anys cinquanta. El jurat,
en el qual figuraven els autors Al-
fonso Zapico i Miguel Anxo Pra-
do, va triar l’obra “per ser un cò-
mic de qualitat sense fronteres,
carregat de referències culturals
i amb una òptima execució, cons-

tituint un reconeixement al cò-
mic per al gran públic”.
Canales i Guarnido han venut

centenars demilers de còmics de
Blacksad a França. La gestació
del còmic va ser lenta i van pen-
sar en ambientar-lo al futur, però
Guarnido volia un acabat realista
i van optar pels anys cinquanta,
amb una estètica kitsch i elegant
i molts problemes que no han
canviat gaire avui. Els protagonis-
tes són animals, diuen, “per una
voluntat d’utilitzar-los com a re-
flexos de l’ànima de cada perso-
na, com en la faula pura i dura,
peròmés sofisticada. I potser l’en-
creuament entre la faula i el gène-
re policíac amb un estil realista
és la clau del seu èxit”.c

]El muntatge de Christof
Loy per a aquesta produc-
ció del 2009 de l’Òpera de
Frankfurt estableix un equi-
libri entre la Viena vuitcen-
tista de l’obra i una mirada
al segle XXI. “Hem creat un
espai abstracte, neutre, en
el qual els personatges van
penetrant i el públic pot
analitzar a fons les seves
ànimes”. Aquesta filosofia
queda condensada en el ter-
cer i últim acte, quan l’esce-

nari, en blanc, es converteix
en un laboratori experimen-
tal. “És l’espai de l’ànima”,
diu Loy, que ja va fer al Li-
ceu Il turco in Italia i El
rapte en el serrall. “Arabella
es considera sovint una
obra un xic avorrida, manca-
da de ganxo, i per això cal
anar amb compte des del
punt de vista estètic, real-
çant la seva variant d’opere-
ta però basant-se en la psico-
logia dels personatges”.

La soprano Anne Schwanewilms protagonitza l’òpera de Richard Strauss en unmuntatge psicològic de Christof Loy

Arabellaaplena llum

Eldia de l’Autor SGAE
ofereixmil entrades
de teatre a 1,5 euros

Els creadors de
‘Blacksad’ guanyenel
Nacional deCòmic


