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DIDO RELOADED / GO, AENEAS,
GO! (ÒPERA LÍQUIDA DE
CAMBRA)
Tots i totes heu sentit a parlar
dels apassionats i dissortats
amors entre Dido, la reina de
Cartago, i Enees, el gran heroi de
Troia. Potser fins i tot heu escoltat
alguna vegada la cèlebre òpera
que Purcell va dedicar al tema o
vau veure al seumoment lama-
gistral versió de l’obra que Sasha
Waltz va presentar al TNC. Doncs
bé: ja us podeu anar oblidant
d’aquests precedents, perquè en
la proposta que ara presenten el
Teatre Lliure i Òpera de Butxaca
i Nova Creació, Dido i Enees han
canviatmolt de camisa, demú-
sica, d’època i de context polític.
Tot i que, benmirat, l’essència
de la seva història continua sent
lamateixa. Però el cas és que
ara Dido se’ns presenta com la
governant d’un paísmembre de
la Comunitat Europea; una dona
que, tard o d’hora, ha de triar
entre els seus desitjos íntims i les
raons d’Estat. I l’Enees en altres
temps heroic s’ha transformat
en un funcionari al servei de la
granmaquinària burocràtica
europea, encara que la seva
lluita contra l’euroescepticisme
segueixi tenint connotacions ben
heroiques. I els déus? On s’han
ficat aquells déus que tenien
sempre un paper fonamental en

les velles històries que ens han
arribat des de l’antiguitat? Doncs
també ells l’únic que han fet és
mudar de pell: actualment porten
noms comara ‘mercat’ o ‘prima
de risc’, però el nostre destí
continua estant a les sevesmans.
COMPOSITORS: XAVIER BONFILL,
RAQUEL GARCÍA-TOMÁS, JOAN
MAGRAÑÉ, OCTAVI RUMBAU.
DRAMATÚRGIA: CRISTINA CORDE-
RO. DIR. ESCÈNICA: JORDI PÉREZ
SOLÉ. DIR. MUSICAL: FRANCESC
PRAT. INT.: ANNA ALÀS I JOVE,
MARIA HINOJOSA, JOAN RIBALTA.
FINS AL 39/11. TEATRE LLIURE.
ESPAI LLIURE. PLAÇAMARGARIDA
XIRGU, S/N. METRO: POBLE SEC
(L3). PREU: 12-18€. HORARI: DV.,
21H; DS., 21.30H; DG., 18.30H.

SALA DEMIRALLS
“Tinc la impressió constant que
hi sobro, que hi estic demés,
enmig delsmorts en qui continuo
tenint fe i els vius capaços de
fer-me perdre-la”. Les paraules
pertanyen al poema ‘Desolació’,
publicat dins el volum ‘Centre
de brevetat’. I han sigut escrites
per Feliu Formosa, l’obra del
qual (i de formamolt especial,
el ja esmentat llibre de poemes
i el dietari que dóna títol a
aquesta proposta) dóna forma a
l’espectacle que ara passa breu-
ment pel TNC. L’excusa és que
aquest excel·lent poeta, notable

traductor i irreductible agitador
cultural compleix enguany
vuitanta anys. Però excuses a
banda, i tal com assenyalen els
creadors delmuntatge, del que es
tracta també és de servir-se de les
paraules de Formosa per treure
el cap a l’abisme de la nostra
cultura. Quan Formosa escolta el
segonmoviment del ‘Concert per
a piano i orquestra n. 20’ deW.A.
Mozart, el que escriu al seu dietari
és que “això voreja l’abisme”.
Però existeix un abisme d’una
altramena, el delmirall narcisista
que esmira en un altremirall, i
que coma conseqüència acaba
reflectint quelcomben diferent
del que voldria veure reflectit. I
aquest abisme l’han tingutmolt
en compteMiralles i Arribas: en
els textos de Formosa, i en el
mateix poema esmentat, s’entre-
veu precisament l’abisme d’una
cultura amb tendència a voler fer
sempremolt soroll i a esborrar a
la velocitat de la llum tot rastre de
les generacions anteriors. TEXTOS
DE FELIU FORMOSA. DRAMATÚR-
GIA: ESTEVEMIRALLES I ALBERT
ARRIBAS. DIR.: ALBERT ARRIBAS.
INT.: MÒNICA ALMIRALL, ORIOL
GENÍS, MARTA OSSÓ. DEL 28 AL
30/11. TEATRE NACIONAL DE
CATALUNYA (SALA PETITA). PLAÇA
DE LES ARTS, 1. METRO: GLÒRIES
(L1). TEL.: 933 065 700. PREU:
10-12€. HORARI: 20H; DG., 18H.
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L’òpera de butxaca arriba al Teatre Lliure. FOTO: HELENAMOLINÉ

Ballant cap enrere en tres temps

Quan Cesc Gelabert va veure per
primer cop el mític, avantguar-
dista i un punt cubista bailaor
Vicente Escudero actuant a la
tele, li va semblar que era “com
un llapis dibuixant en blanc i
negre dins del plató”. Llavors,
Gelabert era un adolescent amb
l’ànima dividida entre la seva
passió pel futbol, el seu interès
per l’arquitectura i les seves
primeres classes com a estudiant

de dansa. Ara, i des de fa dècades
–sobra dir-ho–, Gelabert és un
dels millors representants a nivell
internacional de la nostra més
genuïna dansa contemporània.
Però, com ens demostra a ‘Cesc
Gelabert interpreta Vicente
Escudero’, no ha oblidat pas l’im-
pacte que li va provocar el primer
contacte amb aquell geni del
flamenc. Com no ha oblidat –ens
ho deixa clar a la ‘Suite Santos’–

el seu intens vincle amb la música
i el deliri de Carles Santos, ni
les coreografies nascudes de les
seves partitures. I com oblidar
que, al llarg de vint-i-set anys,
tots els seus espectacles van ser
assajats en un estudi del carrer
Domènech que va tancar portes
el 2013? Abans del tancament,
el mateix Gelabert va gravar
en aquest espai i amb el seu
iPhone dotze petits vídeos que
ara podreu veure d’una tirada i
al costat del seumateix creador,
a ‘Domènech’. I amb això, ja

tenim les tres peces del ‘Tríptic’
coreogràfic i també videogràfic
(per evocar Escudero, fins i tot
compta amb la col·laboració d’un
cineasta consagrat com ara Isaki
Lacuesta) que Gelabert presenta
aquests dies a La Seca. Un tríptic
que mira cap al passat, però
el reelabora des del present.
‘TRÍPTIC’. DE I AMB CESC GELABERT.

DIR. ARTÍSTICA: CESC GELABERT I
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7/12. LLOC: LA SECA ESPAI BROSSA.

FLASSADERS, 40. PREU: 18€. HORA-

RI: DE DC. A DS., 21H; DG., 19H.
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Cesc Gelabert estrena a La Seca.
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Què en resta, d’aquella glori-
osa Viena que ballava els seus
somnis imperials a ritme de
vals a l’esplèndidmuntatge
d’‘Arabella’ que Christof Loy
acaba de presentar al Liceu?
Doncs ben poca cosa. O ben
mirat, potser en resta l’essen-
cial, si tenim en compte que
l’essencial és sempre allò que
s’amaga darrere l’aparença de
les coses. Quelcomque Loy ha
tingutmolt present i que ha sa-
but visualitzar demaneramolt
potent al seu espectacle.
A l’escenari, d’entrada, hi tro-

bareu un espai ple d’enlluerna-
dores i asèptiques parets blan-
ques que guarden ben poca
relació amb les fastuoses pers-
pectives que ofereix el Ring
vienès, la gran imolt teatral
avinguda circular que envolta
el centre de la ciutat. Ni tam-
poc amb els luxes dels interiors
barrocs dels grans palaus que
guarneixen l’antiga capital de
l’imperi bicèfal. Loy prescindeix
de les grans perspectives. Però
no pas demostrar-nos perspec-
tives en canvi constant, gràcies
a la facultat cinètica que tenen
aquestes parets i aquests ter-
res tan blancs.
Darrere les parets en perpe-

tumoviment, el director hi fica
hotels demediocre funciona-
litat en què la decadència eco-
nòmica d’una família com la
d’Arabella no té on amagar-se.
I ensmostra salons de ball amb
alguna cosa de sales d’espera
d’estació, i les parets dels quals
deixen veure subtils taques
d’humitat gens vistoses: tam-
poc aquí queda gairemarge
per deixar-se enganyar pels pa-
ranys visuals. Per entendre’ns:
la Viena de Loy s’ofereix com
un espaimediocre tan allunyat
de l’exuberància formal d’al-

tres temps com de la trans-
gressió artística i intel·lectual
que la ciutat va acollir en pa-
ral·lel en els seus millors anys,
i que el mateix Strauss de
‘Salome’ o ‘Elektra’ va conèi-
xer molt bé. Ja posats a fer
interpretacions, fins i tot es
diria que el director ens vol re-
cordar que aquesta obra es va
estrenar el 1932, tot just un
any abans que Hitler arribés
al poder i s’iniciés el camí de
l’annexió austríaca al Tercer
Reich. Però no avancem esde-
veniments històrics i quedem-
nos ens aquests salons blancs
pels quals es mouen Anne Sc-
hwanewilms i Michael Volle,
la sensacional parella prota-
gonista d’un muntatge en què
no solament abunden les bo-
nes veus, sinó que aquestes
vénen sempre acompanyades
d’excel·lents interpretacions
dramàtiques.
Buidant el decorat d’artificis,

Loy aconsegueix aprofundir en-
caramés en el dibuix dels trets
psicològics dels seus perso-
natges. Uns personatges que,
amesura que avança l’acció,
necessiten cada copmenys l’or-
namentació escènica: quan ar-
riba l’últim acte i les veritats es
queden sensemàscara, el de-
corat esmostramés sobri que
mai. I quan Arabella i Mandry-
ka es queden a soles amb els
seus sentiments en una escena
memorable, descobrim que
darrere el blanc ja no hi ha al-
tre color que el negre; un negre
que en aquest cas no solament
no resulta inquietant, sinó que
es presenta coma acollidor,
perquè implica que tots els en-
cobriments emocionals guiats
per la hipocresia o el pur inte-
rès crematístic han deixat de
tenir sentit. Quelcomque la
fantàstica partitura de Strauss
sap transmetre a la perfecció.
Gran Teatre del Liceu
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