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Fascinant
malenconia

Brillanthumor italià

CRÍT ICA DE ROCK

CRÍT ICA DE TEATRE

Peter Bronder (Mime) i Lance Ryan (Siegfried), que va ser substituït a última hora pel protagonista del segon repartiment, Stefan Vinke

Abonamentsmés flexibles

Mark Lanegan

Lloc i data: Bikini (10/III/2015)

KARLES TORRA

Mark Lanegan es va donar a co-
nèixer com a frontman de Screa-
ming Trees, una banda neopsico-
dèlica de Seattle enquadrada en
el marc del grunge i en actiu des
de finals dels vuitanta i fins al
2000. Paral·lelament, aquest com-
positor i cantant va iniciar a mit-
jans dels noranta una interessant
carrera en solitari més propera al
blues i al folk-rock. A Phantom
Radio, el seu novè àlbum, Lane-
gan planteja una exploració dels
aspectes més foscos del seu ante-
rior treball, Blues funeral, apor-
tant nous matisos instrumentals i
poètics a un temari marcat per
una ombrívola malenconia.
No és estrany que en la presen-

tació del seu noumaterial aflores-
sin moltes de les cançons de
Blues funeral, com la magnífica
The gravedigger’s song que va in-
augurar la seva actuació amb la
banda per complet. Abans, Lane-
gan havia obert la sessió a duo
amb el guitarrista del grup, ofe-
rint entre d’altres una impressio-
nant interpretació de Judgement
time amb la seva veu imponent,
profunda i fosca.
En un concert del més alt ni-

vell instrumental, amb una ban-
da molt ben acoblada, Lanegan
va convèncer de les bondats del
seu nou temari amb altres gem-
mes com Floor of the ocean o la
més enrockida Torn red heart,
agermanant l’esperit clàssic del
blues i del folk rural amb un so
clarament contemporani.
Abans de rematar el concert

amb un demolidor Death trip to
Tulsa, també hi va haver espai
per recordar els Screaming
Trees amb un Black rose way,
que va fer les delícies dels seus
fans més acèrrims. Ja en els bi-
sos, va fer pujar a l’escenari l’ar-
tista britànic Duke Garwood, que
havia exercit de teloner, per po-
sar en lliça un potent I am the
wolf, que han escrit a mitges.c

Dolore sotto chiave

Autor: Eduardo de Filippo
Direcció: Francesco Saponaro
Lloc i data: T. Lliure (G) (6/III)

JOAN ANTON BENACH

L’últim cap de setmana van coin-
cidit a Barcelona el gran mestre i
dramaturg Eduardo de Filippo
(1900-1984) que des del TNC se-
gueix alliçonant el món sobre la
funció social del teatre amb L’art
de la comèdia, i l’Eduardo de Fi-
lippo comediògraf festiu, irònic i,
si cal, cínic i sarcàstic, que va en-
tusiasmar tota Itàlia amb les se-
ves peces curtes que eren com
llampurneigs de felicitat, sobre-

tot quan d’això no n’hi havia gai-
re al seu país. I dues accions
breus d’aquest autor prolífic
s’han pogut veure al Lliure de
Gràcia sota la direcció virtuosista
de Francesco Saponaro. Han es-
tatDolore sotto chiave (1958) iPe-
ricolosamente (1938), interpreta-
des per tres actors excepcionals:
Tony Laudadio, que alguns lec-
tors recordaran per la seva actua-
ció a Questi fantasmi que muntà
Oriol Broggi; Luciano Saltarelli,
amb una concepció molt sòbria i
convincent del transvestisme, i
Giampiero Schiano, dotat d’una
comicitat irresistible.
Després del text I pensionati

della memoria que Pirandello va
escriure el 1914, engegava la for-
midable farsa necrofílica entre

els germans Rocco (T. Laudadio)
i Lucia (L. Saltarelli) anunciada
amb el títol de Dolore sotto chia-
ve.Ladona famesos que està pro-
tegint, tancant-la a l’habitació, la
seva cunyada Elena, prostrada al
llit, víctima d’una malaltia greu.
Els metges asseguren que l’ac-
cident més insignificant, un cop
d’aire, un soroll sobtat, un petit
ensurt, pot enviar lamalalta a l’al-
tre barri. També fóramolt perillo-
sa una visita de Rocco, el marit, ja
que una emoció conjugal, per
continguda que fos, podria tenir
conseqüències funestes.
Per sort, Rocco passa molts

dies viatjant, per la feina, i Lucia
pot atendre amb molta delicade-
sa i sense entrebancs la cunyada.
Malgrat tot, arriba un moment
que el marit no aguanta més l’aï-
llament terapèutic de la seva do-
na, i entra a l’habitació obrint por-
tes i finestres i convocant a crits

l’aire i el sol que tot ho curen. La
sorpresa s’esdevé, però, tot se-
guit, quan Rocco descobreix que
al llit no hi ha ningú, i Lucia con-
fessa que fa deu mesos que Elena
és morta, però que volia estalviar
el disgust al germà.
A partir d’aquí el geni deDe Fi-

lippo proposa una discussió en la
qual es barreja el dret al dol que
reclama Rocco amb el secret do-
mini que Lucia ha volgut exercir
sobre el matrimoni; el furor del
marit, que ha hagut de donar llar-
gues a una amant a qui ha deixat
embarassada, amb la disbauxada
despesa en honors funeraris per-
petrada per Lucia...
Al final, Eduardo denuncia el

refistolat egoisme del marit, en
fer que l’home, ja vidu, es negui a
respondre l’amant que s’interes-
sa per si, a la fi, podran regularit-
zar la situació: el telèfon sona
una vegada i una altra, però Roc-

co, ara que se sap lliure, fuig sen-
se despenjar l’auricular.
A Pericolosamente l’autor tam-

bé carrega contra Arturo, l’home
d’una estrafolària Dorotea. Cada
cop que la dona contradiu el ma-
rit, aquest li dispara ambun revòl-
ver i la pau conjugal queda restau-
rada ipso facto. Eduardo no dub-
ta enmostrar la seva venamés cí-
nica fent que el joc macabre aca-
bi amb l’assassinat autèntic de
Dorotea i que pel veïnat se sentin
cada vegada més trets de casats
que decideixen imitar el mètode
d’Arturo. Genial Giampiero
Schiano, comMichele, l’amic ter-
roritzat pels projectils que xiulen
per la casa. Perfecte Tony Lauda-
dio comaRocco i Arturo. Saltare-
lli és una Lucia naturalista im-
pressionant i una Dorotea que
deixa veure l’actor per sota la dis-
fressa transvestista. Més bon hu-
mor a la italiana, impossible.c

Els virus de la temporada han
causat estralls en els assajos de
Siegfried. Mitja dotzena d’artis-
tes dels dos repartiments es van
veure en un moment o un altre
afectats per la grip, i fins el ma-
teix Lance Ryan que assumeix el
paper de l’heroi wagnerià va ha-
ver de reservar-se la veu en l’as-
saig general, causant baixa ahir a
última hora. El tenor canadenc
es veia amb ànims de començar
l’exigent paper de Siegfried però
no se sentia capaç d’arribar al fi-
nal de les cinc hores de funció.
El va substituir el seu homòleg
del segon repartiment, l’alemany
Stefan Vinke, després que ho
anunciés la directora artística
del teatre sortint a escena micro

en mà. Una deferència que no es
donava en el Gran Teatre i que
va servir també com a primer
contacte de Christina Scheppel-
mann amb el públic liceista.

La segona jornada de L’anell
dels nibelungs començava així amb
incògnites sobre les veus, però si

hi havia dubtes sobre Vinke, aviat
es van dissipar. Ja fos pel sobtat ar-
dor primaveral o perquè els artis-
tes que se’n surten bé amb Wag-
ner se’n surten bé amb tot, la
d’ahir a la nit va ser una d’aquestes
estrenes de notable alt, en què el
públic es va poder permetre aban-

donar-se en el fluir de la dimensió
wagneriana, sota la batuta de
Josep Pons, i en aquesta posada en
escena del sempre conseqüent i
elegant Robert Carsen, que situa el
salvatge Siegfried i el seu pare
adoptiu,Mime, en una bruta ferre-
ria del racó més depauperat del
món, on el nostre heroi forjarà l’es-
pasa que ha de matar el drac, aquí
el braç d’una retroexcavadora.
Tenint en compte que és el tí-

tol més àrid de la Tetralogia,
molt econòmic musicalment pe-
rò en realitat molt complex, el
nombre de desercions va ser
escàs. També perquè el duo amb
Brünnhilde (Iréne Theorin) del
tercer acte era el més esperat de
la vetllada. En la qual la gent es
va anar deixant engolir per la
planta carnívora que ésWagner,

A la llotja central, com a convi-
dades especials, dues princeses ar-
ribades d’Abu Dhabi, amb qui el
Liceu estudia una col·laboració.c

ANA JIMÉNEZ

Barcelona

Maricel Chavarría

]El Liceu canvia el seu sis-
tema d’abonaments incloent
més òperes en el de Tempo-
rada i introduint un abona-
ment flexible de 5 funcions
(12% de descompte) amb
què es podrà escollir zona i
preu de cada funció. A part
d’això, el teatre, que rezoni-
fica les seves localitats per-
què els preus siguin més
equitatius i posa a disposi-

ció un plànol en 3D al seu
web, manté els tres abona-
ments de Temporada amb
butaca fixa: el d’11 funcions
(4% de descompte); el de 5
(2%), i els populars de 4
funcions (15%). En la nova
temporada premiarà la fide-
litat dels l’abonats i incorpo-
rarà la tarifa plana, que per-
met un paquet de 5 a 10
funcions a un preu únic.

El Liceu es va deixar engolir ahir per un ‘Siegfried’ que va brillar tot i la baixa de Lance Ryan

Wagner,aquestaplantacarnívora
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