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RENT STORE, SA

De conformidad con lo dis-

puesto en el Art. 150 de la

Ley de Sociedades Anóni-

mas y en el Art. 163 del Re-

glamento del Registro Mer-

cantil, se comunica que la

Junta General Extraordina-

ria de accionistas de la so-

ciedad, celebrada el día 15

de febrero de 2007, acordó

el traslado del domicilio so-

cial de la carretera del Ra-

mal, número 2 de Premià

de Dalt (Barcelona), a la ca-

lle Ganduxer, número 59, 6º

2ª, de Barcelona.

Barcelona, 19 de febrero de

2007
123864-829505J

Armand, el jove idealista i
romàntic que s’enamora
d’una material girl, Ma-
non, pren el protagonisme
en aquesta versió lírica de
la novel·la de Prévost, sig-
nada per Hans Werner
Henze (Gütersloh, Alema-
nya, 1926). Boulevard So-
litude –la primera obra
d’aquest compositor que
es representa al Liceu– es-
tà inspirada directament
en el film Manon, de Hen-
ri-Georges Clouzot, que
trasllada la trama a la post-
guerra. «Manon és una
marioneta passiva que no
viu cap transformació, en
canvi Armand és algú que,
com ara Parsifal i Tannha-
üser, pateix la soledat i
evoluciona.»

El director d’escena Ni-
kolaus Lehnoff –responsa-
ble del Parsifal de la tem-
porada 2004/05– evoca la
«fascinació» que va sentir
el compositor per l’exis-
tencialisme com a expres-

sió de les pors vitals, i com
aquest corrent el va marcar
en la seva mirada al best-
seller de Prévost. En l’as-
pecte musical, sosté que
Boulevard Solitude és un
treball «eclèctic» que beu
del jazz, la cançó francesa
i de la música atonal. Fins i
tot nota la influència de la
trobada amb el ballarí
Georges Balanchine.

L’argument es divideix
en set escenes pautades
per breus interludis or-
questrals que es represen-
ten sense entreactes (dura
una hora i mitja). La trama
es desenvolupa en una
gran estació de tren: «És
una metàfora de la jungla
de la vida i el símbol del
cercle viciós en què es tro-
ba Armand. L’estació tam-
bé representa el túnel del
temps.»

L’hongarès Zoltán Pes-
kó substituirà el director
musical del Liceu, Sebas-
tian Weigle, encara de bai-

xa per malaltia. «Trobo
que no és una obra eclècti-
ca, sinó que té dues línies
marcades que expressen la
història musical i teatral
alemanya de la segona
meitat del segle XX.
D’una banda atonal i do-
decafònica, i de l’altra, to-
nal. Mentre l’atonal la uti-
litza per representar
l’amor pur entre Manon i
Armand, la tonal represen-
ta el grotesc i l’aspecte cri-
minal, les drogues...»

Peskó, que dirigirà per
primer cop al coliseu bar-
celoní, va comentar ahir
que gairebé rebutja l’ofer-
ta de dirigir l’òpera, ja que
el van avisar amb molt poc
temps, el 25 de gener. El
fet d’haver-se format en el
serialisme a Budapest, al
mateix temps de ser conei-
xedor del jazz i els musi-
cals, el van empènyer a ac-
ceptar el repte.

La producció, que s’es-
trena divendres i es podrà

veure en deu funcions fins
al 15 de març, compta amb
una de les veus més conei-
xedores de l’obra de Hen-
ze, la soprano nord-ameri-
cana Laura Aikin, que de-
butarà al Liceu. Ha inter-
pretat en diverses ocasions
el paper principal de Lulu:
«Contrasta amb el de Ma-
non perquè dóna més mar-
ge per desenvolupar el per-
sonatge. Manon, en canvi,
és despietada i només es
preocupa pels diners. És

una dona que va cap a la
mort.» Aikin ha treballat
amb Henze en una produc-
ció a Salzburg i li va dema-
nar que anul·lés tot el cos-
tat humà de Manon per
mostrar-la només com un
«prototip».

Joan Matabosch, direc-
tor artístic del Liceu, pen-
sa que la versió de Henze
és la més «fidel» a la no-
vel·la de Prévost. «Només
es dóna a conèixer Manon
a través de Des Griex i mai

sabem realment de qui es-
tem parlant. Només tenim
informació distorsiona-
da.» Una opinió que no
comparteix el director
d’escena. Lehnhoff creu
que existeix un aspecte au-
tobiogràfic important:
«Agafa aquesta història
del segle XVIII per parlar
del seu sentit de la vida i
els seus problemes. L’es-
pectador es troba d’aques-
ta manera confrontat a un
vodevil.»

La Manon de postguerra
EL Liceu estrena a l’Estat «Boulevard Solitude», de Henze

VALÈRIA GAILLARD/ Barcelona

� El Gran Teatre del Liceu reprèn el cicle
dedicat a l’obra de l’Abbé Prévost, Ma-
non Lescaut, amb la versió de Hans Wer-
ner Henze. Boulevard Solitude (1952)

Zoltán Peskó, Laura Aikin i Nikolaus Lehnoff, ahir al Liceu. / EFE

trasllada l’acció a la postguerra i dóna el
protagonisme a l’amant de Manon, Ar-
mand des Griex. La producció de la Royal
Opera Coven Garden s’estrena divendres
en presència del mateix Henze.


