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Cultura
El Liceu recupera després de tres dècades la popular òpera bufa

‘DonPasquale’ amb
l’humordeDinoRisi
Laurent Pelly imprimeix a la farsa cruel de Donizetti
un aire surrealista i proper a la ‘commedia all’italiana’

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E ncara que sembli
improbable, elDon
Pasquale de Doni
zetti, un dels grans
títols de l’òpera
bufa del segle XIX

i que continua sent una de les
òperes més representades, no se
sentia al Gran Teatre del Liceu
des de fa tres dècades, així que
diverses generacions poden des
cobrirla des d’aquest vespre al
llarg de deu funcions en les quals
els 3.000 catalans que es diuen
Pasqual oPasquala tindranentra
da de franc si van amb un acom
panyant que paga l’entrada. A
més, descobriran aquesta òpera
amb un gran director d’escena
que el coliseu de la Rambla co
neix molt bé: el francès Laurent
Pelly (París, 1962), que dirigeix el
Théâtre National de Tolosa de
Llenguadoc i que ja ha muntat al
Liceu els últims anys La fille du

régiment, Cendrillon i Les contes
d’Hoffmann.
Ara Laurent Pelly s’atreveix

amb Don Pasquale, encara que el
risc està mesurat, no només per
què ja ha dirigit nombroses òpe
res de Donizetti sinó perquè
aquest Don Pasquale és una co
producció del Liceu amb l’Òpera
de SanFrancisco i ambel Festival
de Santa Fe, a Nou Mèxic, on es
va estrenar l’estiu passat. I on ho
va fer donant a aquesta farsa
cruel un aire surrealista en què el
director francès es permet un pe
tit homenatge al cinema italià
dels anys cinquanta i seixanta, a
la commedia all’italiana. De fet,
l’únic risc aparent de l’estrena
d’aquest vespre és la vaga d’aco
modadors del Liceu, que el teatre
confia a esquivar sense sobresalts
fent que el públic escanegi l’en
trada als torns i que localitzi el
seient sense grans problemes
perquè el 75% són abonats.
L’únic que no hi haurà, diuen, és
guardaroba.
Laurent Pelly assegura que és

molt feliç de tornar al Liceu,
“sobretot –diu– amb Don Pas-
quale, una obra mestra que
presenta un equilibri perfecte,
rar en l’òpera, entre la música i el
teatre, una obra que els cantants
necessiten una gran destresa per
interpretar, per jugar”. “La
producció finalment és força
simple”, recorda, un escenari
amb pocs objectes, bàsicament
una butaca però que al final dóna
més d’una sorpresa –el terra aca
ba al sostre– en l’aposta d’aires

surrealistes del director francès.
Perquè per Pelly els personat

ges de Don Pasquale són com ar
quetips de commedia dell’arte. Si
en aquest teatre Pantalone és
sempre un senyor ric i vell que
competeix amb homes joves per
l’amor d’alguna noia, Don Pas
quale és justament un home ric
d’edat avançada que en l’ocàs de
la seva vida decideix casarse
amb una dona molt més jove i te
nir amb ella unhereuper castigar

el seu nebot Ernesto, que ha re
butjat casarse amb la rica hereva
que ell li proposava i que està
enamorat de Norina. Serà el co
mençament d’un malson per a
Don Pasquale, un malson creat
entre Ernesto, Norina i el doctor
Malatesta.
Això sí, si per Pelly Don Pas

quale és un vell ridícul, els perso
natges que l’envolten són molt
cruels i despietats amb ell i “li re
cordenconstantment la seva con

dició de vell i queno té dret a esti
mar i a viure”. En el seu muntat
ge, explica, “assistim a una mena
de somni cruel, al malson
d’aquest home que es rebel∙la
contra la idea demorir i per a qui
l’escenari és com la gàbia d’un
animal”, subratlla Pelly, que ha
volgut portar els arquetips de
commedia dell’arte d’aquest dra
ma buf a un referent artístic més
proper, la comèdia cinematogrà
fica italiana dels anys cinquanta i

seixanta, la commedia all’italiana.
“Aquesta òpera casaria ambqual
sevol esquetx d’una pel∙lícula de
DinoRisi, comEls nousmonstres.
Però el monstre no és Don Pas
quale sinó els que l’envolten. Som
davant una farsa, però una farsa
extremadament cruel, malvada”,
assenyala el director, que recorda
que no ha dirigit massa òpera se
riosa –encara que ara ho farà– i
que tant en òpera com en teatre
ha treballat més en comèdia que
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Elteatrecreuqueno
hihauràproblemes
ambl’estrenamalgrat
lavagad’acomodadors

DON PASQUALE SEGONS PELLY

“Assistimaunamena
desomnicrueld’aquest
homequeesrebel∙la
contrala ideademorir”
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#tuitsdecultura
@Sebastia_Jovani
Sebastià_Jovani Escriptor

Hay que ver el populismo de Ada
Colau dedicando su primer día de
mandato a paralizar desahucios
en lugar de agilizarlos.

@Lilamegustanlas
Liliana Menéndez Filòloga

Noosenteráis, enelPPoelPSOE
sólo tienenobligacióndedimitir
cuandohayunacondenaen firme.
Losdemás, cuidadito con los chistes.

@jordievole
Jordi Évole Periodista

Meparecebienasumir responsabi
lidadesyquesedimitaporel ‘humor’
negro.Será lahostiacuandotambién
sedimitaporeldineronegro.

@guillemclua
Guillem Clua Guionista

Twitter és un lloc fosc
i ple d’espòilers.

en drames perquè s’expressa mi
llor, però que en les seves comè
dies busca sempre la part tràgica i
als drames la part còmica.
Dirigits musicalment pel vene

çolà Diego Matheuz, director
musical de La Fenice, Don Pas
quale està encarnat en el primer
repartiment pel baixbaríton Lo
renzo Regazzo i en el segon pel
baríton Roberto de Candia, men
tre a Norina li donen vida les so
pranos Valentina Nafornita i
Pretty Yende, a Ernesto els te
nors Juan Francisco Gatell i An
tonio Siragusa i al doctor Mala
testa els barítons Mariusz Kwie
cien i Gabriel Bermúdez. Re
gazzo, especialitzat en repertori
buf, diu que com a italià que arri
ba amb certes idees de com ha de
ser l’obra troba la proposta dePe
lly molt estimulant, encara que
no permet descansar ni un segon.
“Hi ha una tensió contínua”, afir
ma. I diu que en escena fa endues
hores imig el recorregut d’un ho
me encara gallard i orgullós fins a
un demés vell i, finalment, al nen
que un dia va ser.!

A. BOFILL / LV

LLEGIUMÉS INFORMACIÓ SOBRE LA
PRÒXIMA TEMPORADA DEL LICEU A
www.lavanguardia.com

Josep Maria
Ruiz Simon

Els governants
i els governats

Fa quatre anys, vaig parlar en aquesta
columna del llibre pòstum del sociòleg
nordamericà Christopher Lasch: La

rebel∙lió de les elits i la traïció de la democràcia
(1994). Com recordava aleshores, el títol
d’aquesta obra al∙ludia al cèlebre assaig de José
Ortega y GassetLa rebelión de lasmasas (1931),
on el filòsof madrileny, durant la ressaca del
crac del 29 i amb els ulls clavats en l’horitzó
obert per la revolució soviètica, alertava sobre
el perill que, al seu entendre, suposava per a la
culturaoccidentalelqueell interpretavacomel
dominipolíticde lamultitud.
LatesideLascheraque,adiferènciadelsanys

trenta, a principis dels noranta, quan, a l’ombra
deReaganiThatcher,s’estavenposantlesbases
del nou ordre polític i econòmic posterior a la
guerra freda, eren leselits lesque, ambles seves
polítiques oligàrquiques i avantatgistes, repre
sentavenunaamenaçapera lademocràcia libe
ral. Vam ser uns quants els qui, mentre la crisi
avançava, vam recordar aquesta relativament
vella tesideLasch,quesemblavad’unagranac
tualitat. De fet, en línies generals, ho segueix
semblant. Però hi ha una part de la seva anàlisi
quepotser començaa resultarmésdubtosa.
Deia Lasch que feia temps que s’havia esfu

mat la sensació que el que Ortega denominava
“masses” podia dirigir la marxa de la història.
Queelsmoviments radicalsquehaviensacsejat
el segleXXhavien fracassat un rere l’altre i que
l’esperança que els “nous moviments socials”
apareguts entre els anys seixanta i els vuitanta
poguessin ocupar el seu lloc en l’estiraiarron
sa amb el capitalisme havia quedat en nores.

Caldriaveure si ara, vint anysdesprésqueel so
ciòleg nordamericà el sostingués, aquest dia
gnòstic es manté vigent o si la sensació, per no
moure’nsd’Europa, començaacanviardesprés
dels últims resultats electorals aGrècia i a l’Es
tatespanyol.Semblaclarquelasensaciónoésla
mateixa entre els que s’alegren dels canvis en
elsgoverns.Idiriaquetampocnohoésentreels
que es preocupen tant per aquesta alegria com
per la seva causa. Si més no, comencen a proli
ferar en la premsa les anàlisis orteguianes que
neguen el pes dels efectes de la desigualtat i els
conflictes socials en els resultats electorals i
prefereixen explicarlos com la traducció en
vots dels valors de les persones menys ex
cel∙lents i preparades. I aquest resurrecció pin
toresca en versió neoliberal o paleocastissa del
discurs de la rebel∙lió de lesmasses també sem
blaun indici d’aquest canvidepercepció.
Però allò quemai no passa en unes eleccions

és que els governats prenguin el lloc dels go
vernants. El que a vegades s’esdevé és que uns
nousgovernantssubstitueixenelsdesempreen
elques’hadescritcomlacirculacióde leselits. I
encaras’hadeveureéssi, enaquestcas, aquesta
circulació pot comportar un canvi real en la
relació entre els governants i els governats que
ajudi a contrarestar, com sembla desitjable,
aquella rebel∙lió oligàrquica de què parlava
Lasch.

Comencenaproliferar les
anàlisisqueneguenelpesdels
efectesde ladesigualtat i els
conflictes socials en leseleccions

IsraelGalván,Hofesh
Shechter,SidiLarbi i
elBalletdeGöteborg,
estrellesdelMercat
El centre de dansa voreja els 60.000
espectadors, rècord de l’etapa actual

J. BARRANCO Barcelona

Balanç més que positiu i avança
ment d’una nova temporada que és,
també, un final de cicle. El director
del Mercat de les Flors, Francesc
Casadesús, va presentar ahir a la
premsa el balanç de la temporada
que s’acaba, en la qual el gran centre
de la dansa de Barcelona ha recupe
rat i fins i tot superat les xifres que
tenia abans de la crisi: aconsegueix
50.203 espectadors, gairebé els ma
teixos que fa set anys, quan van ser
50.549, encara que en realitat són
més, fins a 59.495, si es té en compte
els espectacles del festival Grec que
acull i alguns dels quals coprodueix,
una xifra que suposa el rècordhistò
ric d’audiència d’ençà que elMercat
es va transformar definitivament en
el centre de les arts del moviment ja
fa gairebé una dècada. Casadesús,
que ha esquivat de manera gairebé
prodigiosa, amb habilitat i molta

imaginació, les brutals retallades de
subvencions patides pel Mercat du
rant la crisi, va presentar ahir a més
part de la programació de l’any
vinent, amb la qual vol tancar un
cicle presentant els nous treballs
dels artistes associats al centre du
rant aquests últims anys, com Israel
Galván –amb el poderosíssim
Fla.co.men i “una altra sorpresa po
tent”–, la companyia Baró d’Evel de
Blaï Mateu –amb Els bèsties–, Mal
Pelo, LaVeronal –ambVorònia, l’es
pectacle que obre el Grec, però en
versió de sala– o Roberto Olivan.
Un final de cicle en més d’un sen

tit: va recordar que el contracte
programa del Mercat amb les admi
nistracions conclou aquest any i que
també ho fa el seu propi contracte, i
el seu interès per renovar dependrà
del projecte que prevegin Ajunta
ment i Generalitat.
De moment, com sempre, la prò

xima temporada hi continuarà ha
vent grans noms de la dansa global
al Mercat. Tornen imprescindibles

com Hofesh Shechter –amb Barba
rians, que presenta al Festival d’Avi
nyó– i Sidi Larbi Cherkaoui, que des
d’ahir està creant a Barcelona, a El
Graner, la seva nova obra, on ballarà
ell mateix. A més es podran veure
les coreografies de la valenciana
Marina Mascarell, que triomfa a tot
el món –ha estat ballarina i coreò
grafadelNederlandsDansTheater–
i les creacions de la qual interpreta
ran els ballarins del Ballet de Göte
borg, una companyia que Casadesús
volia al centre. Per la seva banda,
Akram Khan dirigirà un ballarí ca
talà en el seu famós Desh per a un
públic familiar.
Per descomptat, continuaran els

cicles que elMercat ha anat consoli
dant –com la Secció Irregular o el
Sâlmon, que aquest any es dedicarà
a la creació llatinoamericana– i es
recuperarà un altre cicle –Circ d’ara
mateix, que es va celebrar fa dos
anys i que el sector circense necessi
ta amb urgència–, a més d’inventar
se’n un de nou de teatre d’objectes
on hi haurà Xavier Bobés o els Oli
gor. A tot això s’afegeixen nombro
sos projectes socials i comunitaris
amb adolescents, jubilats i discapa
citats que són part fonamental de
l’aposta del Mercat: entre els quals
hi haurà un projecte amb invidents
a càrrec d’Alessandro Sciarroni. I no
hi faltaran grans projectes atrevits:
la temporada del Mercat s’obrirà l’1
d’octubre amb la conjunció de cobla
catalana i hiphop de la Cobla Sant
Jordi i Kulbik, un espectacle que
també obrirà la Fira Mediterrània
de Manresa, on es va començar a
gestar la passada edició. Unprojecte
que “uneix la dansa popular de certa
època i la d’avui i permet a les dues
companyies trobarse en un diàleg,
en una idea que inicialment sembla
va unabogeria i que ara és la història
d’un amor”, explica Casadesús.
Un Casadesús que parla també de

dos dels grans reptes de la dansa ca
talana actual: un, seduir el públic
català per assegurarne la supervi
vència, perquè fora de Barcelona, a
la resta de Catalunya, actualment la
programació de dansa és patètica,
diu; dos, fer front a un moment es
pecial, de transició en la dansa del
país, un moment en què “hi ha una
generació cansada de fer grans pro
duccions i una generació jove que
no s’acaba d’atrevir a ferles”, de
manera que ara mateix imperen les
produccions massa petites, per la
qual cosa continuaran intentant
acompanyar i fer créixer els nous
valors de la dansa.!

DANSES POPULARS

ElMercat obriràunint
laCoblaSant Jordi i
el hip-hopdeKulbik

‘MADE IN BARCELONA’

Sidi Larbi va començar
a crear ahir a El Graner
el seu nou espectacle

Món surreal. Pelly ha
volgut convertir l’òpera de

Donizetti en un malson
que viu Don Pasquale


