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Genialminimalista Festaprenadalenca
King size

Autor i director: C. Marthaler
Lloc i data: El Canal (14/XI)

JOAN-ANTON BENACH

Christoph Marthaler, el creador
de meravelles com El Segle d’Or
(2003) o Una colònia permanent
(2009), ens acaba de sorprendre
amb una obra intimista de tres
personatges i un músic, teixint
una trama de somnis i d’evoca-
cions enigmàtiques des d’una ha-
bitació luxosa d’hotel.
Marthaler (Zuric, 1951) és un

creador que domina tant els se-
crets de l’art dramàtic comels co-
neixements musicals.
Des que el 1993 el vaig conèi-

xer a la Volksbühne de Berlín, ar-
ran del seu Murx den Europäer!
Murxihn! Murxihn... –Estrangu-
leu l’europeu! Estranguleu-lo! Es-
tranguleu-lo!..–, hem pogut veure
força creacions seves, però cap
d’una estructura tan simple com
King size. Cal dir, però, que des
d’aquesta mateixa simplicitat,
l’obra desprèn les brillants sor-
preses que sempre ens han fasci-
nat. Des d’aquell llunyà Murx,
una resposta cruel a la visió mas-
sa paradisíaca de l’absorció de
l’RDA per part de l’RFA,Martha-
ler s’entesta invariablement a
mostrar la cara oculta, sovint la
menys afalagadora. Ho fa, però,
ambuna ironia que quasimai per-
met que l’amargor i la tristesa
s’imposin a una visió jovial.
Vet aquí, doncs, que enmig

dels records i de les delícies oníri-
ques que dos artistes, ToraAuges-
tad i Michael von der Heide, re-
viuen a partir del son que han tor-

nat a experimentar en el llit de ta-
lla ampla deKing size, la indefini-
ble senyora Nikola Weisse es
mou per l’estança hotelera un xic
desorientada per bé que imposa-
da d’una irrenunciable tenacitat
observadora. Qui és aquesta da-
maque com tants altres personat-
ges de Marthaler gaudeix d’una
vigorosa –tot i que desmemoria-
da– tercera edat?
En començar l’espectacle,

veiem un individu que dorm plà-
cidament en el llit reial. El ma-
teix autor ens ha dit que és elmis-
teriós Dethleffsen, un subjecte
que, de sobte, es lleva i se’n va,
directe, a tocar el piano en una
cantonada de l’escenari.
I bé: la música que interpreta-

rà el señor Dethleffsen serà la
amabilíssima ornamentació acús-
tica dels diferents episodis oní-
rics que reviuran Tora i Michael,
dos intèrprets formidables i unes
veus delicades, murmurioses si
convé. Marthaler no es casa amb
cap gènere: hi ha Schumann, el
de les peces muntanyenques i de
les plàcides cançons infantils,
perquè els somnis que reviu la pa-
rella, sense que ens convoquin a
cap intimitat en el llit folgat, són
molt plaents, inclòs un Wagner
fugisser, i una peça exclusiva per
a en Michael, on hi ha prou pis-
tes perquè intuïm que, a més
d’un gran actor, l’home és un bon
ballarí i expert chansonnier.

La diversió i l’atractiu musical
de King size estan garantits de
principi a fi, ambun creuament hà-
bil i dinàmic de l’humor surrealis-
ta i l’absurd. Aquest és el que ves-
sa la molt seriosa senyora Nikola,
que, deduïm, en una llunyana ju-
ventut es va hostatjar a la mateixa
estança, de la qual ja no hi manera
de trobar-ne els vells rastres.c

L’esperitde laviola

TEATRE

Arabella

Autor: Richard Strauss (1933),
sobre un llibret pòstum d’Hugo
von Hoffmannsthal
Intèrprets: Anne Schwnewilms
(Arabella); Ofèlia Sala (Zdenka);
Michael Volle (Mandryka); Al-
fred Reiter (Comte Waldner);
Doris Soffel (Adelaide); Will
Hartmann (Matteo); Thomas
Piffka (Elemer);Torben Jurgens
(Lamoral); SusannaElmark (Fia-
kermilli); Roger Smeets (Domi-
nik). Orquestra i Cor del Gran
Teatre del Liceu
Direcció: Ralf Weikert
Producció: Christof Loy. Copro-
ducció amb les Òperes de Göte-
borg i Frankfurt
Lloc i data: Gran Teatre del
Liceu (17/XI/2014)

ROGER ALIER

Hi ha algunes òperes especials a
Barcelona, com Anna Bolena de
Donizetti (la primera que es va
representar quan es va obrir el
teatre), La ciutat invisible de
Kiteg, que va estar a Barcelona
abans que a qualsevol altra ciu-
tat no russa (1926), Parsifal,
amb la seva cèlebre estrena amb
el tenor Viñas (1913), i a aquesta
llista també cal afegir-hi Arabe-
lla, l’òpera que va suposar el de-
but i el triomf deMontserrat Ca-
ballé (1962).
Per això el seu retorn al Liceu

ha atret molt públic que ha po-
gut presenciar una versió molt
rodona d’aquesta òpera en la
qual Richard Strauss va voler
tributar un homenatge a la ciu-
tat de Viena, però situada al se-
gle XIX.
Encara que els seus ingre-

dients s’assemblen una mica als
d’El cavaller de la rosa, Arabella
té més diàlegs que no pas acció i
posa un èmfasi especial en el
cant sostingut i difícil dels can-
tants principals.
Presidits per Anne Schwa-

newilms, en el caminar de la
qual es notava l’esquinç que va

patir fa pocs dies, l’equip vocal
va funcionar amb qualitat i un
bon sentit musical, començant
per la mateixa Schwanewilms,
de procedència wagneriana (a
Richard Strauss abunda més la
mozartiana, però ella s’imposa
esplèndidament), i amb la
important i potent Zdenka de la
soprano lleugera valenciana
Ofèlia Sala, que impressiona per
la qualitat de les seves inter-
vencions.

Assenyalem també la tasca de
la prestigiosa Doris Soffel al pa-
per d’Adelaide, amb moments
de considerable intensitat i, na-
turalment, el Mandryka ex-
cel·lent del baríton Michael Vo-
lle, de bonic timbre vocal, pode-
rós i convincent (malgrat que
potser en algun moment crida
massa), amés del públic sota Al-

fredReiter comWaldner i el bri-
llant tenorWill Harmann al du-
ríssim paper de Matteo (és sa-
but que Richard Strauss va ser
inclement amb la veu de tenor).
Un plaer afegit va ser la con-

ducció orquestral de Ralf Wei-
kert (sense cap errada a la sec-
ció delmetall) i el bon funciona-
ment del cor.
Correcta en els seus aguts a la

Zerbinetta de la soprano Susan-
ne Elmark en el breu paper de
Fiakermilli.
La producció, que en les esce-

nes de l’hotel del primer i tercer
acte esmostra entusiasta de la ja
vella moda dels sense-mobles
(pobres senyores, assegudes per
terra), era creació de Christof
Loy (que ja fa uns anys ens va
massacrar El rapte al serrall) i
no té res a veure ambel luxe “im-
perial” que s’esmenta a l’obra
com un dels atractius de la Vie-
na de l’època.
Encara que llarga i de poca ac-

ció, aquesta Arabella del Gran
Teatre del Liceuha estat una fes-
ta prenadalenca per als liceistes
que encara no l’havien vist (l’úl-
tima vegada s’havia donat el
1989) i la van aplaudir amb con-
vicció.c

Jordi Savall

Intèrpret: Jordi Savall, viola de
gamba
Lloc i data: Saló del Tinell
(17/XI/2014)

JORGE DE PERSIA

És un retorn als orígens. D’algu-
na manera, i tal com ell mateix
ens explica en les notes al pro-
grama, aquest viatge a través de
MarinMarais, i els Mr. de Sain-
te Colombe, pare i fill, ha estat
el viatge iniciàtic de Jordi
Savall; i per què no, de la viola
de gamba al món d’avui.
Salvant les distàncies, d’algu-

na manera el que ha estat Pau
Casals per al posicionament del
violoncel com a solista als esce-
naris a través fonamentalment
del seu contacte amb les suites

de Bach, ho podríem dir de
Savall a partir de la seva feina
amb aquest repertori francès de
temps de Lluís XIV i el renascut
instrument, al qual en aquesta
ocasió ha dedicat tot el progra-
ma en solo.
Un repte en la tècnica i en el

conceptual van ser la formida-
ble selecció i agrupació de pe-
ces per petits mòduls, tant dels
autors citats del canvi del segle
XVII al XVIII, com les de To-
bias Hume, anterior, de comen-
çaments del XVII. Aquest pro-
grama del concert a L’Auditori
va començar amb una mirada a
l’exotisme de la cort de Lluís
XIV amb l’eloqüència íntima de
la Sarabande a l’EspagnoldeMa-
rais, o els seus efectes d’arc en
les imitacions de dansa, per inci-
dir després en els aires afins a la
malenconia (planys) amb la se-
va intervàlica, els pizzicatti lau-
dístics o sons engalanats.

El descobriment d’aquest
món interior es va complemen-
tar amb els aires de Hume, que
feia compatible la seva sensibili-
tat amb la de soldat, un notori
observador de l’esperit humà i
reconegut per la seva afició a
l’humor. L’humor i els humors
destil·len en aquestes peces en
les quals s’al·ludeix notòria-
ment també a la malenconia, en
aquell país propici. Savall ha fet
prodigis dels quals es gaudeix al
disc amb les músiques de
Dowland, per exemple.
A tot aquest repertori que par-

la d’unmón interior el recital hi
va afegir versions demúsica po-
pular celta i britànica enuna vio-
la amb cordes de simpatia; músi-
ques conceptualment diferents,
més fresques, directes i natu-
rals, que contrasten amb la poli-
fonia i el contrapunt de les ante-
riors, però que van abonar l’en-
tusiasme del públic en un ata-
peït Saló del Tinell, amb una re-
cerca intel·ligent de la disposi-
ció per a una millor escolta. Un
recital per recordar.c

Un moment de l’estrena, dilluns al vespre al Liceu

‘Arabella’ té més
diàlegs que no pas
acció i posa un
èmfasi especial en
el cant sostingut
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WILLIAM SHAKESPEARE
Direcció: JOAN OLLÉ

La comèdia de Shakespeare en què la màgia
de la nit desencadena la bogeria amorosa
i les passions més ocultes

CRÍTIQUES


