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DON PASQUALE

DE GAETANO DONIZETTI. DIR. MUSICAL: DIEGO MATHEUZ. DIR. D’ESCENA:
LAURENT PELLY. INT.: LORENZO REGAZZO, VALENTINA NAFORNITA, JUAN
FRANCISCO GATELL, MARIUSZ KWIECIEN, MARC PUJOL. DATA: 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 25, 26 I 27/6. LLOC: GRAN TEATRE DEL LICEU. LA RAMBLA, 51. METRO:
LICEU (L3). TEL.: 934 859 900. PREU: DE 10 A 187€. HORARI: 20H; DG., 17H.

LEJOS DELMUNDANAL RUIDO
HOYESTRENOENCINES

Non, je ne regrette rien

Enguany (el 15 de desembre),
hauria complert cent anys: de fet,
aquest espectacle, que està fent
una extensa giramundial, forma
part dels actes commemoratius del
centenari. Però la breu existència
de l’excepcional Edith Piaf va
quedarmolt lluny d’assolir aquesta
xifra: la intèrpret de ‘Milord’,
‘Padam…Padam…’ i ‘La foule’ va
morir el 1963, a 47 anys, amb el
cos consumit per lamorfina a què
s’havia tornat addicta per superar
el dolor causat per lamort en
accident aeri del boxejadorMarcel
Cerdan, el gran amor de la seva
vida. Una vida que, d’altra banda,
va anar sobrada d’amants tan
mítics com ellamateixa: Aznavour,
Montand, Brando iMoustaki for-
men part de la llista. Però que no
va sermai de color rosa,malgrat
que ‘La vie en rose’ segueixi sent
el seu tema potsermés univer-

salment emblemàtic. Dotada no
solament d’una esplèndida veu
sinó també d’una força dramàtica
que feia de cada cançó un petit acte
teatral, Piaf va néixer (literalment;
lamare no va arribar a l’hospital)
en ple carrer. I els carrers de París
es van convertir precisament en
el seu primer escenari quan es
guanyava la vida coma artista

ambulant, després d’haver passat
la infància allunyada tant del pare
comde lamare i criada en un
bordell per la seva àvia paterna.
Tot això potser ho recordeu si vau
veure al seumoment la biografia
cinematogràfica de Piaf gràcies a
la qual la sempre fabulosaMarion
Cotillard va guanyar l’Oscar. I ho
podreu reviure aramitjançant
aquesta proposta que reconstrueix
l’intens periple vital de Piaf mentre
Anne Carrere repassa amb notable
talent aquelles cançons que Piaf

va convertir en
llegendàries.
‘PIAF!’ UNA

PRODUCCIÓ DE GIL

MARSALLA. INT.:

ANNE CARRERE.

DATA: DEL 12 AL

14/6. LLOC: TEATRE

TÍVOLI. CASP, 8.

METRO: CATALUNYA

(L1, L3). TEL.: 934

122 063. PREU: 25-

42€. HORA: 20.30H;

DS., 18.30H.

Així és com ho veu tam-
bé Pelly, que per això mateix
ha volgut remarcar en la seva
proposta el component patètic
present en la història.

Visca Dino Risi!

Tot, naturalment, sense obli-
dar mai que som en una comè-
dia, el gènere en què el mateix
Pelly considera que s’expres-
sa millor. De fet, ja va posar de
manifest la seva traça a l’hora
de fer comèdia al seu diverti-
díssimmuntatge de La fille du
régiment, una altra peça de
Donizetti. I més recentment
es va mostrar com unmagnífic
contacontes quan va explicar
la història de la Ventafocs a la
Cendrillon deMassenet. Però
cal no oblidar que, quan Pelly
ens va explicar uns altres con-

tes força més inquietants, Els
contes de Hoffmannmusicats
per Offenbach, en va saber re-
flectir amb gran intensitat vi-
sual els aspectes més sinistres.
Tal com ho veu Pelly, del que
es tracta és de buscar sem-
pre el punt tràgic que s’amaga
darrere tota comèdia i el punt
còmic que oculta tot drama. I
si per a l’obra d’Offenbach el
director es va inspirar en certs
moments en les allargades om-
bres del cinema expressionista
alemany, aquí –com és lògic–
prefereix fer-ho en la comè-
dia popular italiana dels anys
cinquanta i seixanta. I de ma-
nera molt especial, en aquelles
pel·lícules del gran Dino Risi
en què la farsa sovint deixava
també entreveure entre rialles
el punt àcid de tot plegat.

Anne Carrere, ficada en la pell de Piaf. FOTO: VAL WAGNER


