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CINE I MÚSICA

Mor el 
productor 
Jerry Weintraub
El reconegut productor nord-ameri-
cà de cine i música Jerry Weintraub 
va morir ahir als 77 anys a casa se-
va de Palms Springs (Califòrnia) per 
causes que encara es desconeixen, 
tot i que el portal TMZ havia infor-
mat que la seva salut s’havia ressen-
tit recentment. Abans d’arribar al 
cine, on va produir èxits com Kara-
te Kid i la saga que va començar amb 
Ocean’s Eleven, Weintraub va ser pro-
ductor de grans de la música com 
Frank Sinatra, Bob Dylan, Led Zep-
pelin, Dolly Parton, The Beach Boys, 
The Pointer Sisters, Elvis Presley i 
John Denver. Actualment treballa-
va en la nova cinta de Tarzan. 

ADÉU PREMATUR

L’actriu Amanda 
Peterson mor  
als 43 anys
Amanda Peterson, coneguda sobre-
tot pel seu paper a la pel·lícula L’amor 
no es pot comprar, que va protagonit-
zar amb Patrick Dempsey, va ser tro-
bada morta diumenge a casa seva de 
Colorado. Segons el seu pare, que es 
va alarmar després d’uns quants dies 
sense saber res d’ella, l’actriu havia 
estat malalta i patia apnea del son. Pe-
terson també va participar en films 
com Exploradors, amb River Phoenix 
i Ethan Hawke, i Escúchame i en sèri-
es televisives com Year in the Life, El pa-
dre Murphy, Boone i Un médico precoz. El 
1994 es va retirar de la pantalla.

LA FURA CONQUISTA ROMA AMB LA SEVA POSADA EN ESCENA DE L’ÒPERA DE PUCCINI

mai pels verds prats de Caracalla i 
l’intimisme està molt cuidat, cosa 
que té molt més valor en un marc 
tan immens. La funció creix en el 
segon tram, en què l’emoció juga 
un paper decisiu. A l’inici, el relat 
es limita a transcórrer per l’acolorit 
casament pactat, la desfilada de la 
núvia i les seves acompanyants i la 
presentació dels personatges de la 
trama en l’espai d’un bosc de joncs.

Càlid reconeixement

La força del tsunami destructor que 
és la de l’especulador es projecta cla-
rament en la continuació. La casa 
promesa a la geisha s’ha quedat en 
barraca a mig construir, la zona ha 
sigut arrasada. Un explícit cartell  
–Construccions Pinkerton. Últims pisos 
a la venda– ens situa en l’entorn de 
la història. Però hi és clau la força, 
expressivitat i brillant línia de cant 
d’Asmik Gregorian, una Madama 
Butterfly de molts quirats. Van ser 
espectaculars les escenes en què es 
mostra amb una samarreta amb la 
bandera americana per simbolitzar 
que ella és més senyora Pinkerton 
que ningú. La seva interpretació de 
la patètica ària Un bel dì, vedremo va 
fer vessar més d’una llàgrima. 
 Però on va donar el millor de si 
va ser en les escenes finals, quan el 
retorn del seu idealitzat amor es 
converteix en tragèdia. Ell i l’esposa 
americana li prenen el fill i es fa l’ha-
rakiri a l’interior de la casa. Un pas-
satge dramàticament molt ben re-
solt. Va ser la més aclamada en una 
nit d’èxit general, en què Villari va 
rebre molts aplaudiments, així com 
Anna Malavasi (Suzki) i la resta del 
repartiment.
 La Fura va obtenir un càlid reco-
neixement pel seu treball potser 
menys furer. El director de l’Òpe-
ra de Lió, Serge Dorny, va felicitar 
l’equip de muntatge i l’Òpera de 
Roma va comunicar que aquesta 
proposta passarà a formar part del 
repertori de l’espai i es tornarà a 
oferir l’estiu que ve. Yves Abel, al 
capdavant de l’orquestra i cors de 
la casa, va ser ovacionat pel seu sen-
sible treball. H

De Sydney als antics banys públics 
de la Roma Imperial. Madama But-
terfly, de la mà d’Àlex Ollé de La Fu-
ra, ha recorregut 16.000 quilòme-
tres des de la seva estrena fa un any 
a la ciutat australiana per arribar 
a Europa i conquistar els 3.500 es-
pectadors que dilluns es van donar 
cita en la première de la temporada 
lírica d’estiu de les termes de Cara-
calla. Calor, color, espectaculari-
tat, però sobretot molta emoció en 
aquesta mirada moderna a l’òpera 
de Puccini. En aquesta, Cio Cio San, 
seduïda i abandonada per un Pin-
kerton presentat com un especu-
lador immobiliari que creu que ho 
pot comprar tot amb diners, viu en 
un suburbi. En una barraca a mig 
construir, com el barri que es di-
buixa a l’horitzó.
 Les pedres d’aquest majestuós es-
pai, on es programen concerts, dan-
sa i òpera, són utilitzades en aquest 
muntatge com a metàfora del dra-
ma de la geisha. El seu és el somni 
trencat d’un amor del qual al final 
queden tan sols les ruïnes. L’esce-
nografia d’Alfons Flores permet el 
joc de contrastos entre el primer ac-
te, ple d’exotisme, i la contundèn-
cia del missatge del segon i el ter-
cer. Tots dos marquen l’evolució de 
la delicada adolescent que es con-
verteix en una dona ferma, enfront 
d’un entorn hostil, en la defensa de 
la puresa dels seus sentiments.

Projeccions per ‘mapping’

Les projeccions de Franc Aleu, di-
buixant gràcies al mapping una es-
plendorosa lluna, núvols, grata-
cels i edificis a mig construir, aju-
den molt a il·lustrar l’ambient de 
la història. I no en parlem del tre-
ball de Lluc Castells, que en la se-
va tasca de dissenyador amb visió 
escenogràfica aporta a cada perso-
natge el vestuari adequat a la se-
va personalitat. Així Angelo Villari 
(Pinkerton) és un tipus berlusco-
nià tan sols atent als seus negocis, 
amb els quals enlluerna Cio Cio 
San, mostrant-li plànols dels seus 

projectes per enderrocar les barra-
ques i edificar una cosa molt sem-
blant a Bellvitge. Ell és per a ella un 
Déu, pel qual se sent atreta en certa 
manera per l’eròtica del poder.
 Però si el concepte és important, 
encara ho resulta més la teatralitat 
amb què són tractats els personat-
ges, paper en què té un important rol 
Susana Gómez. La narració no es perd 
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33 Un moment de la representació de Madama Butterfly a Roma.

YASUKO KAGEYAMA

Asmik Grigorian 
brilla com a 
protagonista  
de l’intimista i 
emotiu muntatge

Butterfly suburbial
El director Àlex Ollé situa Cio Cio San en un barri perifèric sacsejat per l’especulació 
immobiliària H Les ruïnes de les termes de Caracalla són la metàfora del somni trencat de la geisha


