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L’actor, el frare, la loteria... 
i Roberto Bolaño

L’
11 de juny del 2014 a Roy 
Cockrum li va tocar la lo-
teria. 259 milions de dò-
lars. El pot més quantiós 

que hi havia hagut mai en la popular 
Powerball americana (una cosa així 
com la Bonoloto d’aquí). Roy s’havia 
arriscat amb una sola aposta. I va te-
nir «sort espaterrant». Havia sigut, 
durant set anys, «el germà Roy», mon-
jo episcopalista, que va penjar els hà-
bits al morir el seu pare, el 2010, per 
tornar a Knoxville (Tennessee), el seu 
poble natal, a tenir cura de la seva  
mare. 
 Però abans de sentir la crida del 
convent Roy havia sigut actor. Un ac-
tor professional que havia obtingut 
bones critiques pels seus treballs a 
Off-Broadway. I alguna, fins i tot, su-
perlativa per la seva interpretació a 

Rinoceront, de Ionesco, a New Jersey.
 El primer que va fer Roy al reco-
llir el seu premi gros va ser una apas-
sionada declaració d’amor al teatre. I 
anunciar, tot seguit, que pensava de-
dicar aquella fortuna a obres benèfi-
ques (ordes religiosos, en primer lloc) 

i a tot allò que tingués a veure amb les 
arts escèniques.
 Roy va explicar que, en un viatge a 
Londres, el 2003, poc abans de fer-se 
frare, va veure, al National Theatre, la 
versió teatral de His dark materials (la 
famosa trilogia de Philip Pullman) i va 
quedar impressionat per la qualitat i 
magnificència d’un espectacle capaç 
de mantenir bocabadat durant mol-
tes hores un públic eminentment jo-
ve. «I em vaig adonar –afegeix Roy– 
que la falta d’ajudes governamentals 
als EUA feia impossible que s’abor-
dessin produccions com aquella per 
a públics com aquell. Em vaig prome-
tre que si algun dia ho podia fer con-
tribuiria, com fos, a aconseguir, per 
als meus paisans, un tipus de teatre 
amb aquell nivell d’ambició». 
 La notícia d’aquesta setmana és 
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La generositat de Roy 
Cockrum permetrà 
que Chicago aculli un 
muntatge de ‘2666’

que Roy Cockrum ha regalat al Good-
man Theatre de Chicago (un dels te-
atres «no comercials» de més prestigi 
als Estats Units) els milions de dòlars 
necessaris (molts) per fer possible un 
espectacle de cinc hores sobre 2666, 
la novel·la de Roberto Bolaño que ja 
va tenir una primera versió teatral  
–¡extraordinària!– al Teatre Lliure de 
Barcelona, el 2007, de la mà de Pablo 
Ley i Àlex Rigola. Ara seran Robert 
Falls, director, i Seth Bockley, autor 
resident, els que donaran nova forma 
a aquell text, monumental en tots els 
sentits.
 Me n’alegro per Bolaño i per la se-
va obra. I em pregunto si no hi haurà 
algun  actor –o frare– per aquestes la-
tituds amb afició a la Bonoloto, al tea-
tre i a fer feliços els altres. Un. Només 
un. Només que n’hi hagués un… H

puntsa

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
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De la memorable Iolanta del 2013 
a aquest malaguanyat Tristany i 
Isolda. La diferència entre la cita 
amb l’òpera de Txaikovski i la de 
dimecres al Liceu amb la mítica 
obra de Wagner està en el reparti-
ment. La primera, amb un càsting 
encapçalat per Anna Netrebko, va 
enlluernar. Aquesta vegada, en 
canvi, el resultat va decebre.
 És inconcebible que Valeri 
Guerguiev i el Mariinski hagin 
deixat que el seu fins ara irreprot-
xable currículum barceloní s’ha-
gi tacat amb aquesta infumable 
proposta. Robert Gambill i Lari-
sa Gogolevskaia, els dos protago-
nistes, van estar molt lluny d’ofe-
rir el rendiment que exigeixen 
els rols de Tristany i Isolda. El pri-
mer, escàs de recursos, va estar  so-
brepassat pel volum orquestral. 
Gogolevskaia no va poder dissi-
mular la seva falta de control so-
nor i la seva incapacitat per trans-
metre emocions. El sumptuós so 
de l’aquesta vegada irregular or-
questra russa no va poder salvar el 
que era insalvable davant un des-
equilibri tan notori. Va ser penós 
l’intens duo dels amants en el se-
gon acte i part del públic va reac-
cionar amb esbroncades seguides 
de moltes desercions de la sala.
 Gogolevskaia va arribar sen-
se força dramàtica al passatge fi-
nal de la mort per amor i el tenor 
va aguantar com va poder. Ni tan 
sols la bona feina del sòlid Mikha-
ïl Petrenko (rei Marke) va compen-
sar, però tant la seva actuació com 
la de Matotxkina (Brangiana), de 
bella i ben projectada veu, van ser 
un bàlsam enmig de la mediocri-
tat. Cinc hores per oblidar. H

  

Malaguanyat 
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CRÒNICA Un mal 
repartiment es carrega 
l’obra de Wagner

El Palau atrau 
les grans 
veus líriques
3Netrebko, Villazón, Flórez i Bartoli 
brillaran en la nova temporada

MARTA CERVERA
 BARCELONA

J
uan Diego Flórez, Anna Ne-
trebko, Rolando Villazón, 
Magdalena Kozená i Mathi-
as Goerne integren el selecte 

i exclusiu repartiment de grans veus 
líriques de la primera edició de Pa-
lau 100 Grans Veus, la gran novetat 
de la temporada 2015-16 del Palau 
de la Música Catalana, presentada 
ahir i que comptarà també amb la 
reina del cant Cecilia Bartoli, que 
tornarà a l’auditori modernista per 
interpretar àries de Vivaldi.
 Ser la casa dels cants però anar 
molt més enllà de la música coral, 
amb «una nova línia de discurs ar-
tístic propi», és l’objectiu de l’equip 
que dirigeix Joan Oller, que va dis-
senyar un ambiciós pla estratègic 
per refundar artísticament el Palau 
després de l’escàndol Millet. Mentre 
aquest segueix encallat al jutjat, la 
programació ha adquirit una cohe-
rència que abans no tenia, en què la 
música coral i les formacions de la 
casa, l’Orfeó Català i el Cor Cambra, 
disfruten d’un nou protagonisme. 
També Mark Minkowski i Les Musi-
ciens du Louvre tornaran a comptar 
amb el Cor de Cambra en una gira 
europea i al Palau amb la Gran missa 
en Do menor i el Rèquiem de Mozart.
 Amb un pressupost de 3,2 mili-
ons d’euros (un 28% més que l’exer-
cici anterior), la Fundació Orfeó Ca-
talà-Palau de la Música augmentarà 
el nombre de concerts de 107 a 127 
el 2015-16 com a conseqüència de la 

pujada d’abonats al Palau, que sem-
bla haver superat la crisi. L’aclamat 
Daniel Barenboim, al capdavant de 
la Staatskapelle de Berlín, obrirà 
boca el 6 i el 7 de juliol. El seguiran 
altres grans orquestres com la del 
Concertgebouw, dirigida per Seyom 
Bychkov, la Filharmònica de Viena, 
amb Daniele Gatti, i la Filharmònica 
de Londres, amb Jurowski. L’Orfeó 
català i el Cor de Cambra tornaran 
a participar en molts concerts amb 
formacions de primera fila, com en 
el de Barenboim, en les Quatre peces 
sacres, de Verdi.
 
WILLIAM CHRISTIE I ELIOT / En el cicle Pa-
lau 100 Bach destaca la primera de 
les tres col·laboracions de William 
Christie amb Les Arts Florissants, 
que interpretaran els grans oratoris 
de Bach, Händel i Haydn les pròxi-
mes tres temporades, començant 
amb la Missa en Si menor, de Bach. 
John Eliot Gardiner dirigirà la Passió 
segons Sant Mateu. 
 La música dels segles XX i XXI tin-
drà més presència amb el compo-
sitor català Héctor Parra, que des-
cobrirà per a l’Auditori i el Palau 
les seves obres recents i les noves 
que prepara. També Agustí Char-
les estrenarà obra, que compartirà 
protagonisme amb la de Kaija Saa-
riaho, John Rutter i Olivier Messi-
aen, de qui Gustavo Dudamel, que 
tornarà al capdavant de l’Orquestra 
Simón Bolívar, interpretarà la Sim-
fonia Turangalila amb Yuja Wang 
com a solista. H
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33 La mezzosoprano Cecilia Bartoli interpretarà àries de Vivaldi. 

A. BOFILL

33 Gustavo Dudamel tornarà al Palau al capdavant de la Simón Bolívar.

 

33 La soprano rusoaustríaca i gran diva del moment Anna Netrebko. 

 


