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Primera fila    icult
Estrena de la nova versió d’una gran òpera del segle XX

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
DRESDEN 

E
nigmàtica, pertorbadora, 
vaporosa i amb molt ritme 
teatral. La versió escènica de 
Pélleas et Mélisande, obra de 

Claude Debussy, que La Fura, de la mà 
d’Àlex Ollé, va estrenar ahir a la nit a 
la Semperoper de Dresden (Alema-
nya) va rebre una càlida acollida amb 
més de 10 minuts d’ovacions per als 
participants. La força del llenguatge 
oníric del muntatge, recreant una at-
mosfera pròxima a l’estil de David 
Lynch, va commoure el públic.
 L’orquestra Staatskapelle, de la 
qual és responsable el prestigiós 
Christian Thelemann, la va dirigir 
amb bon pols el francès Marc Sous-
trot. Un notable repartiment de can-
tants, encapçalats per Camilla Ti-
lling i Phillip Addis en els papers 
principals, va contribuir a donar vol 
musical a aquesta gran òpera del se-
gle XX basada en l’obra del simbolis-
ta Maurice Maeterlinck.
 En una peça en què el món psi-
cològic dels personatges és més im-
portant que el que es percep direc-
tament, és fonamental un enfoca-
ment que ajudi a donar claus per 
trobar respostes a les moltes pregun-
tes que es plantegen en el relat. La 
trama narra la història del tràgic tri-
angle amorós que protagonitzen Pe-
lléas, el seu germà Goulad i la miste-
riosa Mélisande.

Oníric ‘Pélleas’

 Una gegantina caixa negra, re-
presentativa de l’univers de la ment, 
centra la producció juntament amb 
un llac d’aigües mortes, exponent 
del paisatge pantanós pel qual dis-
corre aquest viatge per una fantas-
magòrica irrealitat. El contenidor 
ideat per l’escenògraf Alfons Flo-
res conté els codificats símbols dels 
enigmes de l’òpera i la seva estruc-
tura giratòria permet desenvolupar, 
en dos allargats i superposats com-
partiments, les escenes a dos nivells 
de la decadent existència burgesa al 
castell del rei Arkel.
 L’artefacte  ofereix altres jocs escè-
nics, entre els quals el d’obrir fines-
tres a les parets de la torre. En una hi 
apareix Mélisande amb les seves llar-
gues trenes. Però en aquesta produc-
ció Pélleas no està esperant-la a sota, 
sinó que l’observa des d’una altra fi-
nestra. La representació de la gran 
escena d’amor entre els joves acaba-
rà reunint-los asseguts en un llit i ob-
servats per l’obsessiu Goulad .

DES DEL PENYA-SEGAT / En l’inici de l’es-
pectacle, la protagonista observa es-
glaiada l’abisme des de dalt de la cai-
xa convertida en penya-segat. La se-
va mirada es dirigeix cap a l’aigua, 
on acaba de llançar una corona  que 
és el símbol d’una reialesa caduca. 
Una imatge semblant, amb ella em-
barassada, es veurà més endavant 
després que Pélleas hagi mort en  

El muntatge que Àlex Ollé de La Fura ha fet de 
la bella peça de Debussy conquista Dresden

mans del seu germà. Aquest joc de 
flash back respon a l’intent de demos-
trar que la protagonista viu una his-
tòria circular i que acaba sempre tor-
nant al lloc d’on fuig.

PASSATGES IMPACTANTS / Hi ha molts 
passatges impactants en el muntat-
ge. Entre els quals hi ha els de la vio-
lència del brutal Goulad embogit per 
la gelosia. La mort d’ella és un dels 
moments de més intensitat dramàti-
ca del muntatge juntament amb 

aquesta seqüència final amb dues 
imatges de l’heroïna, una a la casa 
amb la família i l’altra a l’exterior, da-
munt d’un llit que flota sobre l’aigua. 
És el seu fantasma que ha fugit per re-
unir-se amb el de l’heroi assassinat.
 El vestuari de Lluc Castells re-
alça l’estètica d’un muntatge que 
segueix l’estela del simbolisme de 
Maeterlinck i de les tesis de Freud. 
La cèlebre gruta del llibret original 
és aquí un traster del castell. El pe-
tit Yniold, fill de la primera dona de 

El simbolista llenguatge escènic de l’obra 
s’inspira en una estètica pròxima a la de David Lynch

Una de les escenes cabdals 
de ‘Pélleas et Mélisande’.

Una gran caixa negra 
giratòria i un llac centren 
una producció que 
ofereix imaginatius 
recursos visuals

MATTHIASS CREUTZIGUER 

MATTHIASS CREUTZIGUER 

Els protagonistes de 
l’òpera, al llac 
d’aigües mortes, 
element central.
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Goulad , apareix sempre com mut 
testimoni de les coses més inquie-
tants que passen a la família.
 Àlex Ollé omple amb imatges de 
vida quotidiana els moments de la 
interpretació dels bells interludis 
que donen continuïtat dramàtica 
a l’òpera. Situacions com les de la 
pèrdua de l’anell de casada de Méli-
sande a la font dels cecs i moltes al-
tres projecten sempre la immer-
sió en el món dels somnis/malsons  
d’aquesta producció.

SUBTILESA MUSICAL / Soustrot extreu 
de l’orquestra tota la subtilesa i el 
color de l’innovador llenguatge de 
Debussy, amb una música lligada a 
la vivència psíquica dels personat-
ges. És magnífica l’actuació de la 
formació tant en els interludis com 
en el suport als intèrprets i al cor. 
Tots ells declamen/canten obligats 
per una partitura al servei de la pa-
raula.
 Tilling va merèixer les aclama-
cions pel seu Mélisande i Addis va 
respondre al seu rol de Pélleas. Tots 
dos van projectar la serenitat i be-
llesa de la gran escena d’amor del 
quart acte de l’obra amb la precio-
sa cançó d’ella i l’ariós d’ell. Mar-
quardt va encarnar un bon Gou-
lad, Rönneberg va trobar l’estam-
pa del vell rei,  i Christa Mayer va 
ser una correcta Geneviève, la ma-
re dels dos germans. H

RELAT FRENÈTIC D’UN SAGNANT EPISODI

Considerant que ‘71, la seva opera pri-
ma darrere de la càmera, és una de 
les pel·lícules que més han fet par-
lar durant l’últim any, costa de creu-
re que durant molt temps Yann De-
mange fos reticent a fer-la. «Tracta 
d’un assumpte del qual jo no sabia 
gran cosa, i que durant la meva in-
fància va ser com un soroll de fons: 
recordo veure les imatges que apa-
reixien per la tele, però poca cosa 
més. A més, pel·lícules com Bloo-
dy Sunday (2002) o Hunger (2008) ja 
ho van abordar magistralment. ¿Per 
a què fer-ne una altra encara?», es 
justifica.  
 L’assumpte de ’71 és el conflicte 
armat d’Irlanda del Nord. Estrenada 
recentment al nostre país, la pel-
lícula acompanya durant una nit un 
soldat britànic –l’estrella emergent 
Jack O’Connell–, accidentalment 
abandonat per la seva unitat als pe-
rillosos carrers de la Belfast de 1971, 
mentre intenta escapar-se de l’IRA i 
en el procés s’enfronta a una succes-
sió d’horrors. «Amb el temps em vaig 
adonar que el guió de Gregory Burke 
transcendia el conflicte de l’Ulster 
per parlar també del que avui pas-
sa a l’Iraq o a l’Afganistan. Vaig deci-
dir que podia fer una pel·lícula abso-
lutament contemporània i moderna 
que toqués de prop l’espectador».
 Més que tocar-nos, ’71 ens agafa 

pel coll. És un relat frenètic, febril i 
endimoniadament tens. Format ro-
dant curts, anuncis i algun telefilm 
d’èxit moderat per al Channel 4 bri-
tànic, Demange retrata els carrers 
de la ciutat com una porta d’entra-
da a l’infern, plena de figures amena-
çants il·luminades per còctels molo-
tov i cotxes en flames, i en què els trets 
específics del conflicte es mantenen 
deliberadament difuminats. «No he 
volgut ser gaire polèmic ni donar lli-
çons d’història, però tot i així crec que 

NANDO SALVÀ

Fugitiu a l’infern
El director de cine britànic Yann Demange revisita a ‘71’, el seu 
primer llargmetratge, els carrers de Belfast en ple conflicte de l’Ulster

ra de la qual sabien molt poc, i que 
mentre ho feien van perdre tota la 
seva innocència». 

En terra de ningú

’71 parla d’Irlanda del Nord, però no 
només d’això. És una pel·lícula d’ac-
ció, però no únicament. Està situa-
da en terra de ningú, com el seu di-
rector. Demange va néixer a París 
el 1977, de mare francesa i pare al-
gerià, i la família es va traslladar a 
Londres dos anys després. «Un dels 
meus germans té sang argentina, 
l’altre, de Martinica; sempre hem si-
gut una família Benetton». Confes-
sa que el seu amor pel cine és també 
fruit del mestissatge. «La meva mare 
m’animava a veure aquelles cintes 
de VHS amb pel·lícules de François 
Truffaut i Ken Loach, i després els 
meus germans m’introduïen en el 
 cine de John Carpenter, Walter 
Hill i Sam Peckinpah». Tots aquests  
re-ferents, reconeix, han estat pre-
sents al seu cap al dirigir ’71. «És  
un thriller visceral i musculós, sí, pe-
rò no m’hauria atrevit a explotar uns 
esdeveniments històrics tan greus 
amb el mer objectiu de vendre cris-
petes», explica. «Ara bé, això no  
va impedir que, quan vaig haver de 
rodar l’escena de la persecució, 
m’assegurés de rodar la millor per-
secució que havia vist mai en una 
pantalla». H

la pel·lícula és fidel a la política i no un 
mer entreteniment», matisa. «Parla 
de coses que, fins i tot avui dia, a les 
escoles d’Anglaterra no s’expliquen. 
Les autoritats no en parlen, ni tan sols 
ho fa el cine». 
 Efectivament, ’71 opta per un en-
focament insòlit en el cine sobre la 
convulsa història de l’Ulster: l’ex-
periència dels soldats al front. «Vull 
que l’espectador se senti tan confús 
i perdut com es van sentir ells. Eren 
nois molt joves, que només pensa-
ven a sobreviure enmig d’una guer-

«Vull que 
l’espectador se 
senti confús i 
perdut», afirma el 
director del film

33 Soldats al front 8Fotograma de la pel·lícula ‘71’, estrenada recentment.

Article 416. L’altre dia un 
amic em va invitar a casa 
seva a veure els quarts de 

la Copa del Rei entre el Barça i 
l’Atlètic de Madrid. A més em va 
assegurar que en aquella cita hi 
trobaria un article. M’entusias-
ma quan algú em comenta que 
en un lloc o en una història hi ha 
un article. M’encanta descobrir 
si realment és veritat. Hi vaig 
anar i hi havia sis persones més i 
just va començar el partit i vaig 
descobrir que... Potser us ho ex-
plico després del millor de la me-
va setmana.
 Tercer lloc: Hacia el infinito de 
Jane Hawking (Lumen). Un llibre 
on descobreixes la persona que 
lluita al costat del científic. Ab-
solutament inspirador.
 Segon lloc: Corazones de acero. 
Crec que el títol original, Fury, 
resumeix a la perfecció el que és 
aquesta gran pel·lícula. Parla de 
tot el que som i el que impulsa 
les nostres pors. Magistral.
 Primera posició: Grans èxits de 
la música de cine (Palau de la Mú-

sica). Un dels espectacles que fan 
que el teu esòfag faci salts de fe-
licitat a ritme de John Williams.  
Impecable la passió dels trompe-
tistes.
 I tornant al partit. El que vaig 
descobrir és que la casa on el vè-
iem estava just davant del Camp 
Nou. I ens arribaven els crits del 
camp gairebé 10 segons abans 
que al televisor, avisant-nos que 
alguna cosa passaria. Però en lloc 
de treure-li emoció, en tenia el 
triple i activava la imaginació.
 I és que cada crit que emetia el 
públic tenia infinitat de matisos 
que s’havien d’interpretar inter-
nament. A vegades un «Ohhhhh» 
arribat des de l’altre costat del car-
rer podia significar un error d’un 
jugador, una falta, una targeta 
mal treta o alguna altra cosa.
 Era com escoltar la banda sono-
ra del partit amb avançament pe-
rò amb un batec estrany que pro-
venia de l’ànima d’aquells 80.000 
espectadors. Un amic va dir: «La vi-
da hauria de ser igual, un crit in-
tern que t’avisés 10 segons abans 
què podria significar el que estàs 
a punt de fer i llavors hauries d’in-
terpretar-lo i decidir...»
 Allà estava l’article, efectiva-
ment... ¡Feliç diumenge! H

Banda sonora 
futbolística 

ALBERT

Espinosa

‘Hacia el infinito’, de 
Jane Hawking, és un 
llibre absolutament 
inspirador

deesi

Dos muntatges 
amb Netrebko i 
un amb Cotillard

33 L’agenda d’Àlex Ollé està  en ebu-
llició. Després de la seva segona in-
cursió a Alemanya  amb l’òpera de 
Debussy –la primera va ser el 2003 a 
Bochum amb Carlus Padrissa amb 
La flauta màgica–, l’esperen les re-
presentacions dels seus muntatges 
d’Un ballo in maschera, de Verdi, es-
trenat el 2013 a Sidney, el maig vi-
nent a Brussel·les; les de Quartett, 
de Luca Francesconi, al Colón de 
Buenos Aires, i un muntatge de gran 
format de Madama Butterfly a les 
Termes de Caracalla, a Roma, el 5 de 
juliol.

33 Però un dels grans reptes que se 
li presenten és la posada en escena 
d’Il trovatore, primer a Amsterdam, 
el setembre vinent, i després a Pa-
rís, el gener del 2016, amb Anna Ne-
trebko encapçalant el repartiment. 
El setembre del mateix any tornarà 
a dirigir la diva  russa al Covent Gar-
den de Londres amb Norma de Be-
llini. Dues fites que s’uniran a la de la 
posada en escena amb Marion Co-
tillard d’una  nova versió de Jeanne 
d’Arc a l’Òpera de Frankfurt el 
2017.

33L’estrena de Frankenstein, amb 
llibret seu i de Julia Canosa  i músi-
ca de Marc Grey a Brussel·les, és un 
altre dels seus futurs projectes. 

NOUS PROJECTES


