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Als ulls del director de Co-
mediants, la Ventafocs és
una dona en lluita: primer
contra els personatges que
l’envolten, el pare i unes
germanes «esperpènti-
ques», i després amb l’ex-
terior, amb un món de
l’aristocràcia que, al ma-
teix temps, desencadena
l’acció. En aquest entorn,
Font ha decidit afegir uns
personatges: unes rates
que representen una mena
de «coixí de la Venta-
focs». «Serveixen de fil
conductor de la història i
gairebé estan sobre l’esce-
nari tota l’estona». Si a la
primera part són «nor-
mals», a la segona, un cop
l’encanteri ha esclatat,
agafen personalitat huma-
na i generen, amb Alidoro,
les transformacions màgi-

ques. «Vam pensar en
aquesta proposta abans
que sortís el film Ratatoui-
lle!», s’exclama Font. El
comediant, però, tranquil-
litza els melòmans: «Hem
intentat explicar bé el con-
te i respectar la música que
circula dramàticament per
tots els espais».

Una dona amb caràcter
La mezzosoprano Joyce
DiDonato, que va debutar
al Liceu la temporada
2005/2006 amb Nabucco,
encarna Angelina: «Tot i
que el conte passa fora de
la realitat, com en la Com-
media dell’Arte, en aques-
ta versió els personatges
són caràcters reals dels
quals es destaca l’aspecte
humà, tant de la Ceneren-
tola com del príncep». Di-

Donato no veu la Venta-
focs com una víctima, sinó
més aviat com una dona
«forta», capaç de plantar
cara al pare i a les germa-
nastres. La cantant desta-
ca, a més, una altra carac-
terística, l’essència de
l’obra: «És la idea del per-
dó, perquè un cop és prin-
cesa, perdona la seva famí-
lia malgrat el tracte rebut».

Humor i color
Joan Guillén, encarregat
de l’escenografia i el ves-
tuari, destaca que l’estèti-
ca d’aquesta Cenerentola
és marca Comediants: «És
alegre, festiva, amb molt
de color, humor i defuig
qualsevol barroquisme.»
Tot plegat, una estratègia:
«Així el públic està ben
distret per encolomar-li el

discurs.»
La Cenerentola, que

s’estrena diumenge, és
una coproducció de quatre
teatres: el Gran Teatre del
Liceu, l’Òpera Nacional
de Gal·les (Cardiff), la
Gran Òpera de Houston
(on es va estrenar fa un
any) i el Gran Teatre de Gi-
nebra, on es farà al febrer.
També viatjarà al Théâtre
de la Monnaie, de Brus-
sel·les, on inaugurarà la
nova temporada.

Però La Cenerentola
també arribarà als més pe-
tits: està previst fer una
versió infantil la tempora-
da vinent igual que es va
fer amb una altre treball de
Comediants, La petita
flauta màgica, de la qual ja
s’han fet més de 500 fun-
cions.

Joan Font: «Tots volem que
ens treguin de la quotidianitat»

El director de Comediants imagina al Liceu una Ventafocs intrèpida i lluitadora

Una escena de La Cenerentola, amb la família al complert. / ORIOL DURAN

� Realitat, desig i somni són els tres
eixos que tensen el conte de la Venta-
focs, un mite, segons Joan Font, que
recorre totes les cultures, pel fet que

VALÈRIA GAILLARD/ Barcelona representa un trencament amb la
quotidianitat. Aquesta ruptura és el
que marca La Cenerentola, de Rossi-
ni, que presenta el director de Come-
diants al Gran Teatre del Liceu del 23

de desembre al 20 de gener. Una altra
particularitat de la posada en escena:
la transformació de les rates en per-
sonatges que uneixen la grisor de la
realitat amb la màgia.

11996, al Doctor Music Festival d’Escalar-
re, David Bowie es mirava l’actuació de
Suede des del lateral d’un escenari. Els veia

com uns dignes successors i veia Brett Anderson
com un cantant amb talent, magnetisme escènic i
certa androgínia, i amb cançons rodones que el pú-
blic feia seves. De rebre la benedicció del Duc
Blanc a convertir-se en un nom imprescindible en
festivals com el FIB només hi va haver un pas. Eren
més elegants que Oasis i més seriosos que Blur, pe-
rò la fórmula de Suede es va esgotar, les muses els
van abandonar i no van saber superar el llistó dels
tres primers treballs. Fa dos anys Anderson va tor-
nar amb el seu enemic íntim, el guitarrista Bernard
Butler (company i creador dels dos primers discos
de Suede), amb el nom de The Tears, un projecte
sense química que va deixar indiferents els seus se-
guidors. Aquest 2007 que ja s’acaba, amb el seu
primer disc homònim en solitari, sembla que la ins-
piració continua de vacances, amb unes cançons
pobres que s’amaguen sota llençols de seccions de
corda. Amb aquest panorama, Brett Anderson ho
ha tingut clar a l’hora d’afrontar la seva primera gi-
ra acústica en solitari: cal donar a la gent el que vol.
I el que vol són cançons de Suede. I així ho va fer a
l’Aliança del Poble Nou, que no va aconseguir om-
plir. Això sí, el públic, coneixedor de la causa i
apassionat amb el repertori, no va estalviar aplaudi-
ments ni floretes a Anderson ni a Amy Langley, la
violoncel·lista que l’acompanyava. Amb la guitarra
acústica i el piano de cua, Anderson es va mostrar
elegant en tot moment, encara que fos per beure
d’una ampolla d’aigua, i a partir d’Everything will
flow la bogeria va començar a escampar-se per la
platea. Eren molts els que trobaven a faltar els clàs-
sics moviments de malucs i les picades de mans que
feia amb Suede, però aquest format també ajudava
a reconèixer la bellesa de Saturday night, The po-
wer i By the sea, o a descobrir el tema inèdit A diffe-
rent place. Després d’una mitja part de vint minuts,
el guió va continuar igual, un parell de peces noves i
la resta, cançons de Suede de totes les èpoques:
He’s gone, The 2 of us, Pantomime horse i, per aca-
bar, Still life, The wild ones, So young i Trash. Men-
ció especial mereix la lectura de Beautiful ones re-
clamada pel públic, en la qual Anderson es va posar
a jugar cantant-la amb la falta d’innocència de
l’adolescent que era quan la va compondre. El
temps ha passat, Suede és una referència per a una
generació que comença a sentir nostàlgia per la dè-
cada dels noranta i pels primers amors a les platges
de Benicàssim. No crec que triguem gaire a veu-
re’ls en una gira de retorn.
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Abandonat per
les muses

� Lloc i dia: Casino de l’Aliança (Barcelona), 19 de

desembre del 2007
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