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Norma:debéamillor
CRÍT ICA D’ÒPERA

Salvador Llopart

LaBerlinaleafrontaamb‘Donad’or’
l’espolinazid’obresd’art
‘Woman in gold’ posa el dit a la nafra a través d’un quadre de Klimt

Ryan Reynolds, Helen Mirren i Daniel Brühl, en una escena de Woman in gold, de Simon Curtis
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Enviat especial
‘Life’ en tempsdeJamesDean

Més que una denúncia, Woman
in gold (Dona d’or) va resultar
una revelació. El film de Simon
Curtis, amb Helen Mirren com a
protagonista, parla de l’espoli na-
zi d’obres d’art. La seva grandesa
rau en la rara capacitat que té de
posar el dit a la nafra: una nafra
que encara supura en països com
Àustria, on transcorre bona part
de la història que s’explica.
La història no és cap altra que

el contenciós al voltant del famós
retrat d’Adele Bloch-Bauer, rea-
litzat per Gustav Klimt. Un qua-
dre que hem vist reproduït fins a
la sacietat, en calendaris, en cap-

ses de bombons, a tot arreu, i que
ara es troba a Nova York (l’any
2006 es va saber que havia estat
comprada per un col·leccionista
nord-americà, que n’havia pagat
156 milions d’euros i és el setè
quadremés car de la història). És
el retrat auri d’una dona demira-
da trista, jueva i rica i en boname-
sura és l’obra emblemàtica de
Klimt, el que equival a dir que és
l’obra emblemàtica d’Àustria.
Woman in gold, presentada a

Berlín fora de concurs, a la secció
Panorama, resulta convencional
en les formes i càlida en els
detalls. Segueix, des de la sim-
patia, les vicissituds del procés
que ha portat l’emblemàtica obra
de Klimt a instal·lar-se als Estats
Units, com abans van fer també
els hereus de la família

Bloch-Bauer, els legítims propie-
taris del quadre.
D’una banda s’acosta al fred

procés judicial. Amb Helen Mir-
ren en el paper deMaria, l’última
de la família, instal·lada als Estats
Units com tants altres fugitius
dels nazis. És l’hereva legítima
de l’obra de Klimt, defensada en
els tribunals pel nét d’Arnold
Schönberg (Ryan Reynolds). En
aquest sentit és una pel·lícula ju-
dicial, amb secundaris de luxe
comDaniel Brühl, l’actor barcelo-
ní i alemany que exerceix de ju-
rat a la Berlinale.
Però el film de Curtis és també

un viatge en el temps, que s’acos-
ta al drama d’aquesta família
jueva, els Bloch-Bauer, repre-
sentants del drama col·lectiu.
Com també passa a El club, del
xilè Pablo Larraín, presentada
ahir dins de la secció compe-
titiva, on es va endur els aplau-
diments de la jornada. En aquest
cas s’analitza el dramade certs re-

ligiosos dins de l’església xilena.
El club és una ficció en la qual

es parla de religiosos condem-
nats a l’ostracisme, però sobretot
es parla de condemna i de culpa.
“El millor que pot fer l’Església
és ignorar-me: si comencen a con-
demnar-me, serà pitjor”, va afir-
mar Larraín. A poc a poc, amb
pols segur, El club va traient a la
llum secrets amagats, parlant de
pecat com parla de penitència.
Perquè una cosa té clara Larraín:
no es pot separar la llum de les
tenebres, en contra del que diu la
Bíblia. És un film complex, que
es mou amb mestria en una zona
de penombra moral. En aquesta
zona entre tenebres on totes les
ovelles, per blanques que sem-
blin, acaben tenyides de negre.
Larraín, candidat a l’Oscar pel

seu filmNo el 2013, un dels direc-
tors xilens amb més influència
en el seu país, ha realitzat un dra-
ma en molts moments amb tocs
d’humor negre: un humor –mai
millor dit– irreverent, que cadas-
cú entendrà a la seva manera:
“Xile és un país malenconiós”, va
constatar el director, per afegir:
“Això de l’humor és imprevisi-
ble, les meves pel·lícules són dra-
mes en uns llocs, especialment a
Xile, i comèdies a França o als Es-
tats Units”.c

Norma

Autors: Vincenzo Bellini (1831),
sobre llibret de Felice Romani
Intèrprets: Sondra Radvanovski
(Norma); Ekaterina Gubanova
(Adalgisa); Gregory Kunde (Po-
llione); Raymond Aceto (Orove-
so); Anna Puche (Clotilde); Fran-
cisco Vas (Flavio). Cor i Orques-
tra del Gran Teatre del Liceu.
Dir. del cor: Peter Burian. Dir.
d’orquestra: Renato Palumbo
Producció: Nova coproducció
del Liceu amb l’Òpera de San

Francisco, la Chicago Lyric
Opera i la Canadian Opera Com-
pany. Dir. d’escena de Kevin
Newbury refeta per G.B. Sch-
lather.
Lloc i data: Gran Teatre del Li-
ceu (8/II/2015)

ROGER ALIER

Ambmés de 180 anys a la seva es-
quena, Norma continua sent una
de les obres clau de l’òpera inter-
nacional, i triomfar amb aquest tí-
tol, per a la protagonista que s’hi
atreveix, sol suposar la coronació

de la carrera d’una cantant “de
les grans”. Aquest és el títol al
qual ha optat ara al Liceu la so-
prano nord-americana Sondra
Radvanovski, a qui havíem vist ja
en el Liceu en altres papers d’en-
vergadura. I que ara ha triomfat
rotundament amb aquesta Nor-
ma en la qual, si bé inicialment es
va presentar d’una manera una
mica insegura i inexpressiva (la
seva Casta diva no va ser “per
llançar coets”), després es va
anar afirmant, lluint uns aguts re-
finaments d’un belcantisme de
gran qualitat, i convencent-nos

del drama intern d’aquesta sacer-
dotessa tramposa i desvergonyi-
da però profundament enamora-
da que al final es va creure ella
mateixa el seu paper i va deixar
anar alguna llàgrima.

Vocalment magnífic el veterà
tenor alemanyGregoryKunde, pe-
rò en alguns moments, sobretot al
principi, massa estentori, seguint
l’equivocada tradició moderna de
fer de Pollione un tenor spinto (la
qual cosa recentment JohnOsbor-
ne ha corregit en l’enregistrament
de la Bartoli). Convincent Ekateri-
na Gubanova en el paper d’Adal-
gisa (una mezzo, seguint també
l’antiga tradició) i molt notable
Raymond Aceto com a commove-
dor Oroveso. Amb un Flavio i una

Clotilde de luxe (Francisco Vas i
AnnaPuche) que ha aportat el tea-
tre i el magnífic funcionament del
cor que dirigeix Peter Burian, l’or-
questra va ser portada amb
dignitat i sobrietat (i una certa len-
titud en alguns moments) pel di-
rector Renato Palumbo, ja cone-
gut en el Liceu.
La producció, centrada en l’ar-

meria clandestina dels druides,
que volen eliminar els romans, va
resultar lletja i sense gràcia, però
el pitjor va ser portar l’arbre dels
druides i deixar-lo penjat dels ai-
res (s’imaginen tractar així l’ar-
bre de Gernika?). Però la funció
musicalment es va anar escalfant
i al final hi va haver aplaudi-
ments de gran esdeveniment.c

Berlín

]El 1955 un ambiciós fotò-
graf anomenat Dennis
Stock va conèixer un desco-
negut James Dean en una
de les famoses festes que
donava Nicholas Ray, lla-
vors un valorat director a
Hollywood. El jove Dean
–de mort prematura, als 24
anys– acabava de rodar A
l’est de l’Edèn i Stock hi va
saber veure el talent i tam-
bé el carisma que la seva
càmera s’encarregaria
d’atrapar. Foto rere foto. va
dur la seva imatge rebel,
entre desafiadora i tendra, a

les pàgines de la revista
Life. El film Life, d’Anton
Corbijn –presentat fora de
concurs a Berlín–, parla
de la construcció d’aquell
mite amb un aspirant a mite
com a protagonista: Robert
Pattinson, el de la sèrie
Crepuscle. El film, a més de
la història de Dean, destaca
la importància que, en la
construcció de la seva lle-
genda, van tenir les fotos
de Stock. Perquè potser la
llegenda no és només la del
jove tímid amb abric i de
mirada adormida.

‘El club’, del xilè
Pablo Larraín, es
va endur els millors
aplaudiments de la
secció competitiva


