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Un hàbil vodevil polític amb 
la mala bava de ‘Polònia’

corpí de Jade (2001). Diria que Gal-
ceran és qui ha fet possible que 
l’obra no sigui un seguit de gags 
equiparables als que cada setmana 
es veuen a televisió. Com ho ha fet? 
Doncs posant cadascun dels perso-
natges al servei de la trama amb un 
final sorpresa molt enginyós que re-
sol la qüestió de la independència i, 
a més, no obligarà els productors a 
canviar de pressa i corrents l’espec-
tacle en funció de la realitat. Un es-
pectacle que va pujant el llistó a par-
tir de la hilarant interpretació d’una 
versió de Mar i cel (“Els ous se’ns in-
flaran...”) i que fa servir també can-
çons de Michael Jackson (Thriller 
ballat per Mas), de Cole Porter o el 
Y.M.C.A. de Village People. 

L’argument planteja la trobada 
del president Artur Mas amb la res-
ta de forces polítiques prosobira-

nistes per negociar la declaració 
d’independència a l’Hotel Nacio-
nal. Però, ves per on, el senyor Ra-
joy i la senyora Esperanza Aguirre, 
i també Miquel Iceta, estan decidits 
a impedir-ho sigui com sigui, de 
manera que el president de l’estat 
espanyol i la cap del PP de Madrid 
faran a l’obra el que no han fet a la 
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realitat: venir fins a Catalunya. 
D’incògnit, esclar! 

Polònia, el musical conserva la 
mala llet del programa de televisió, 
amb un tractament més carinyós 
amb els sobiranistes i més agressiu 
amb els unionistes. Hi ha molts gags 
ben resolts, però destaquen el de la 
conversa de Junqueras amb Macià i 
Companys; el d’Albert Rivera, que 
no surt a la funció; el del malvat Ice-
ta sota la disfressa de Darth Sidious 
de La guerra de les galàxies, i el de la 
histèrica Bibiana Ballbè. La funció 
té ritme, els actors i actrius estan 
ben dirigits per Xavier Ricart i, pel 
que fa a les veus, entonen encara 
que no cantin. Tots menys un mag-
nífic Bruno Oro, rei absolut de la 
funció tant actuant com cantant. 
Com domina la situació! Es nota 
que és músic. També destaquen Mi-
reia Portas, com a Esperanza Aguir-
re i la monja Forcades, i Agnès Bus-
quets. Polònia, el musical és un gran 
entreteniment –i prou amable per-
què fins i tot la senyora Camacho 
s’hi pugui acostar.e
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No hi ha dubte que la 
presència de Jordi Gal-
ceran en l’equip dra-
matúrgic del musical 
de Polònia ha sigut de-

cisiva per perfeccionar els resultats 
teatrals que Minoria Absoluta havia 
obtingut en els seus espectacles an-
teriors (La família irreal, Magical 
History Club). L’astúcia teatral de 
Galceran es nota en l’argument, 
tant per l’hàbil combinació del joc 
de les portes –un clàssic del vode-
vil– com per la divertida intriga, que 
recorda, i molt, a la imaginada per 
Woody Allen a La maledicció de l’es-
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Un viatge al centre de l’ànima d’‘Arabella’

torna al Liceu després d’Il turco in 
Italia d’ecos fellinians de la tempo-
rada 2013-2014 i d’El rapte del ser-
rall de la 2009-2010.  

Arabella, estrenada a Dresden 
l’any 1933, explica la història d’una 
dona obligada a casar-se per resca-
balar la fortuna de la família, malba-
ratada per un pare ludòpata en la Vi-
ena de la dècada del 1860, quan l’Im-
peri Austrohongarès comença a 
perdre batalles significatives, pri-
mer amb els italians i després amb 
els prussians. Per mantenir les apa-
rences, la família arriba a l’extrem 
de fer passar per noi l’altra filla, la 
Zdenka, perquè els pares només es 
poden permetre una dot. En aquest 
marc simbòlic, que barreja el presa-
gi sobre la fi de l’imperi amb la mi-

sèria moral d’aquella societat viene-
sa, es desenvolupa un joc d’amor i 
interessos en què també participa el 
Mandryka, un home de camp que 
s’enamora de l’Arabella i que rep les 
patacades de la gelosia.  

“Aquesta Arabella no es deixa 
portar tant per l’ambient vienès, si-
nó que aprofundeix en la tragèdia, 
i porta fins a les últimes conseqüèn-
cies la veritat psicològica dels per-
sonatges”, afegeix Ofelia Sala, que 
interpreta el paper de la Zdenka. 

Amor i decadència 
Segons Loy, una de les claus de 
l’obra és la confrontació entre els 
mons representats per l’Arabella i el 
Mandryka. “Ella és una dona urba-
na que viu en un ambient decadent, 

mentre que ell és un home de camp 
que no està malmès pels vicis de la 
ciutat i que no encaixa en l’ambient 
de Viena. I tots dos són molt consci-
ents de la gran diferència que hi ha 
entre ells”, explica Loy. Per Anne 
Schwanewilms, la veu de l’Arabella, 
la protagonista viu “immersa en un 
ambient asfixiant”. “Jo mateixa no-
to el pes de la responsabilitat del 
personatge”, diu la soprano, que 
ahir va patir un esquinç al turmell 
que l’obliga a fer repòs per estar a 
punt per a l’estrena de dilluns.  

Tot i la distància temporal entre 
aquella Viena del 1860 i el present, 
Michael Volle, que interpreta el 
Mandryka, considera que la història 
de l’òpera és “perfectament traslla-
dable al segle XXI”. “Els homes pa-
teixen els mateixos tics. Tenim el 
mal costum de primer reaccionar i 
després pensar”, diu el baríton.  

Una partitura molt difícil 
De la direcció musical d’Arabella se 
n’encarrega Ralf Weikert, cridat per 
substituir Antoni Ros Marbà, que al 
setembre va haver de deixar els as-
sajos amb l’orquestra després de pa-
tir una sèrie d’episodis de taquiarít-
mia. Segons Weikert, en aquesta 
òpera de Strauss “la soprano i el ba-
ríton són dos personatges molt exi-
gents que demanen molta concen-
tració”. “És una partitura molt di-
fícil, també per a l’orquestra”, afe-
geix el director austríac sobre una 
òpera que feia 25 anys que no es re-
presentava al Liceu.  

Com recordava fa uns mesos Jo-
an Matabosch, portar al teatre de la 
Rambla una Arabella com la de Loy, 
que no estigui només al servei de les 
veus, era “una assignatura pendent” 
del Liceu.e 

La soprano alemanya Anne Schwanewilms encapçala el repartiment d’Arabella, l’òpera 
de Strauss que torna al Liceu 25 anys després de l’última representació. MONIKA RITTERSHAUS

L’alemany Christof Loy dirigeix al Liceu un muntatge de l’òpera de Richard Strauss
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“Arabella és la comèdia més trista 
que es deu haver escrit mai”, va dir 
l’exdirector artístic del Liceu Joan 
Matabosch quan va presentar la 
temporada 2014-2015 del teatre de 
la Rambla. Certament, hi ha poca 
alegria en aquesta comèdia lírica de 
Richard Strauss amb llibret d’Hugo 
von Hofmannsthal sobre una jove 
idealista engabiada en una masca-
rada i sobre la necessitat d’arribar a 
pactes amb la realitat. També ho 
veu així el director d’escena ale-
many Christof Loy, responsable del 
muntatge que es representarà al Li-
ceu del 17 al 29 de novembre: cinc 
funcions amb direcció musical de 
Ralf Weikert i un repartiment emi-
nentment germànic encapçalat per 
la soprano Anne Schwanewilms, el 
baríton Michael Volle, el baix Al-
fred Reiter i la soprano valenciana 
Ofelia Sala.  

“L’Arabella lluita contra la tragè-
dia d’estar en venda per salvar la 
fortuna de la família”, recorda Loy, 
que assegura que en aquesta pro-
ducció de l’Òpera de Frankfurt que 
també s’ha vist a Amsterdam ha vol-
gut “aprofundir en els aspectes psi-
cològics”. Per això ha ideat una po-
sada en escena més aviat minimalis-
ta amb dos espais: un de més realis-
ta (que no historicista), per situar 
els personatges, i un altre més “abs-
tracte” que Loy descriu com “l’espai 
de l’ànima”, una mena de “laborato-
ri experimental” on els personatges 
apareixen “despullats”, anímica-
ment parlant. “Però que ningú no 
s’espanti: els dos espais flueixen de 
manera natural”, adverteix Loy, que 
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