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El Liceu aparca per un dia el debat estètic sobre la seva façana i aplaudeix –tèbiament– un José Cura minvat

Otel∙lo i els cantors encapsulats

La gràcia de Verdi és que és capaç
d’encomanar les seves obsessions
musicals i dramàtiques, especial
ment les que li despertaShakespe
are, i peraixòenunmomentdonat
elpúblicpotferabstraccióinodes
esperar si el tenor protagonista
sembla que està en el seu millor
moment. Va passar ahir a la nit a
l’estrenad’aquestOtelloquearriba
de la Deutsche Oper Berlin, amb
una producció ambientada en un

camp de refugiats de l’actualitat.
Quan semblava que un Otello

més es podia arribar a fer carregós
–molts ja el van veure a Peralada
aquest estiu–, el teatre de la Ram
bla tornava a viure un ple fins a la
bandera. Quan semblava, a més,
que la cancel∙lació del tenor Alek
sandrsAntonenkopodiarepresen
tarunproblema, ique la sevasubs
titucióperJoséCura seriaperaal
guns un déjà vu –l’última vegada
quees va representar aquesta òpe
raalGranTeatre, faunadècada,va
sertambéenlaveudeltenorargen
tí–,elliceismevaferpinyaivaretre
honorsaVerdi.Vaaparcarperuna
nit el debat estètic sobre la trans

formació de la façana del teatre
amb una ja coneguda proposta de
Frederic Amat –“sisplau, això és
un horror i no s’hauria de fer”, es
lamentava una liceista al Saló dels
Miralls–, i va contribuir que el vai
xell insígnia de la cultura catalana
fes efecte amb la seva quilla. Fins i
tot Santi Vila va voler oficialitzar
se com a conseller de Cultura se
ienta les llotgesd’honor.
I, tot i això, la nit nova acabarde

ser del tot feliç. José Cura no té la
veu que s’espera d’un Otel∙lo –so
bretot quan l’estrena coincideix
amb el 75è aniversari de Plácido
Domingo, el gran Otel∙lo i sens
dubte una referència per al tenor

argentí, que d’altra banda només
va participar de l’assaig general
d’aquesta producció. El públic del
Liceu, que es distingeix per l’ex
pressivitat, va qualificar el seu tre
ball amb tebis aplaudiments i unes
quantes escridassades. L’humor
en general no era efusiu, tot i que
ho hauria d’haver estat més amb
l’albanesa Ermonela Jaho, dolça
Desdèmona que mor en mans del
seu botxí demostrant una vegada
mésque la sevamortnoésuna tra
gèdia sinó un absurd social, el de
l’home amb problemes d’autoesti
ma –i enverinat pel pervers Iago
(notable Marco Vratogna)–, pels
qualsacabapagantunadona.

I és que ja se sap que els perso
natges de Shakespeare són com
plexos.Otel∙loésautoritari al front
bèl∙lic, però insegur en la vida pri
vada: se sent qüestionat, per es
tranger, per vell... i la causa
d’aquestsmals és la seva estimada:
hademorir.
Verdi, dèiem, s’esforça a fer que

les paraules resultin efectives, ju
gant amb els accents, amb el tem
po, amb el color... Ho explicamolt
bé el director musical: “Els italo
parlantses fixenqueelsaccentsde
vegades no recauen on correspon,
peròaixòell jahosabia.Nomésvo
lia fer de la paraula una cosa pode
rosa”,diuPhilippeAuguin,unaltre
delsaplaudits.“Dio!MiPoteviSca

gliar...”, canta Otel∙lo, una ària que
és gairebé un recitatiu i en la qual,
tot i que Verdi escriu “adagio”, el
metrònom no és gens lent. És així
com el compositor s’assegura que
eldirectornodestruiràelpoderde
la paraula ambun tempomés lent.
I és així comaconsegueix sembrar
eldesassossecvital en l’oient.
L’acció de l’òpera s’ha traslladat

–perobradeldirectord’escenaale
many Andreas Kriegenburg– del
portdeXipreafinalsdelsegleXVa
un camp de refugiats de l’actuali
tat.L’únicquepotsernoésveraçés
que els telèfons mòbils brillen per
la seva absència. El cor, s’hadedir,
seleshavistidesitjatpercantaren
capsulatalshabitatgesgàbiadispo
satsenvertical,desd’onnosempre
s’han pogut escoltar els uns als al
tres. Encara així, gran aplaudi
ment. Potser el més fort que es va
rebre, ivaserperalconjuntquedi
rigeixConxitaGarcia.!
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José Cura –a la dreta, ambErmonela Jaho– no va complaure del tot l’audiència, que es va dividir entre escridassades i tebis aplaudiments

Tot iqueelcornoho
vatenir fàcil,disposat
envertical i sense
poderseescoltarentre
ells,vaseraplaudit

ESCENARIS

Maricel Chavarría

Barcelona

Poc risc i massa tòpic inflat en el musical ‘Guerra’, al Victòria

Caretes i trinxeres

La Santíssima Trinitat formada
per Albert Pla, FermínMuguru
za i Raül Fernández Refree tor
na a Barcelona, en aquest cas al
Teatre Victòria, després d’haver
presentat el seuGuerra al passat
Festival Grec. I ho fan amb tota
l’espectacularitat del so i la
imatge que els proporciona el
que ells van anomenar multi-
merda, una infinitat de recursos
en 3D al servei d’una al∙legoria
àcrata que camina entre el vide
oclip gamberro i el videojoc
bèl∙lic.
Qui pot dubtar –en aquesta

ciutat ja ningú no dubta de res–
del talent dels tres mosqueters

en escena, però el cert és que en
el relat hi ha poc risc –en aques
ta ciutat ja ningú no s’arrisca–,
massa tòpic inflat i massa esca
tologia. Esclar que hi ha mo
ments en quèMuguruza és Mu
guruza, i els jocs deparaules res
sonen barrejant watts i hiphop.
Esclar que Albert Pla insisteix,
de vegades de manera més creï
ble que d’altres, en la seva poèti
ca entre naïf i punk. I esclar que
hi ha algun solo de guitarra de
Refree que ens recorda qui hem
vingut a escoltar. Però també hi
ha molts acudits fàcils i massa
eslògans. Parlen de Palestina,
Lampedusa i Lesbos comqui es
menta marques de refrescos.
Sempre–això creuen– funciona.
Albert Pla, abillat amb un ves

titmig de trogloditamig demili
tar, apareix en una trinxera, es
perant l’ofensiva que pretén

actuar s’utilitza com play o
jouer. I això és el que fan, inserir
la moneda en un joc permanent.
Però tot arriba. La millor cançó
d’aquesta Guerra ens mostra,
ara sí, un nihilisme resistent i
sincer: “Alguns ja no creiem en
res... Però aquí segueixo, a la
meva trinxera.”!
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Albert Pla, Refree i FermínMuguruza protagonitzenGuerra
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Albert Lladó

Barcelona

conquerir una ciutat on la llum i
la foscor es confonen. La guerra,
una altra vegada, està camuflada
en missió de pau. Muguruza,
mentrestant, demana auxili pels
desnonats, i Raül Fernández
recorre a una mena de misticis
me encaputxat.
El musical dirigit per Pepe

Miravete, així, va agafant aire a
partir d’una estètica WhatsApp,
i les emoticones es converteixen
enpluja dedecorat.Unadiatriba
contra el futbol com a opi del
poble i algun lema contra el gran
tirà són els ancoratges més frà
gils d’una arquitectura que in
sisteix en la crònica redundant i
anunciada.
Però Pla, sempre cavall de

Troia, aconsegueix al final cap
girar l’aspecte més suat de la
proposta, girant el mirall contra
les hipocresies del mateix gre

mi. Es burla d’alguns compro
misos artístics organitzant un
concert mundial per la llibertat.
Ai, la llibertat. No li traiem les
caretes a l’altre, en realitat, per
què pensem que ens quedenmi
llor a nosaltres?
Albert Pla i companyia saben

que, en altres idiomes, el verb
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La GaleriaMayoral mostra a la capital britànica 25 obres del pintor
en un espai que recrea el seu entorn de treball aMallorca

L’estudi deMiró
reviu aLondres

MARTA ALTUNA

Londres. Servei especial

F igures de ceràmica,
mobles de fusta i ví
met, un balancí vell,
una foto de casa
ment, cargols de mar

i molts pinzells i paletes amb
pintura seca. Es tracta de la re
creació de l’estudi de JoanMiró
que presenta a Londres la Gale
ria Mayoral. És l’escenari per a
l’exposició de 25 dibuixos i pin
tures de l’artista català.
La majoria de les pintures de

Miro’s studio daten de l’última
etapa de la vida de l’artista. Hi
ha obres com Dona V (1969) i
Dona i ocells (1966), amb una
característica combinació de co
lors primaris (blau, groc i ver
mell) amb el negre. Experimen
ta amb materials, com, per
exemple, en una obra no ti
tulada del 1977, pintada amb un
negre estrident sobre cartró i
fusta, de la qual penja una corda
nuada. La influència de Jackson
Pollock també és visible en algu
na de les seves obres quan
esquitxa diferents colors de pin
tura a les teles.
Dolors R. Roig, especialista en

investigació artística de Ma
yoral, explica que a la vidadeJo
an Miró hi ha dos punts d’infle
xió. El primer va ser quan va

anar a París i va conèixer el grup
de surrealistes, i el segon, quan
va tenir el seu gran estudi. “Com
que era un artista que ex
perimentava amb materials i
tècniques, necessitava un espai
gran per posarho en pràctica
i donar llibertat a la seva creati
vitat”, va indicar.
A l’exposició es mostra l’arti

cle de Miró del 1938 en què ex
plica la importància de l’espai
ampli perquè encoratgi la ins
piració i la creació. També
s’hi poden veure les primeres
cartes manuscrites que la dona
de l’artista, PilarMiró, va enviar
al conegut arquitecte català Jo
sep Lluís Sert, que 20 anys
després, el 1976, va dissenyar la
Fundació Miró de Barcelona.
Miró i Sert es van reunir a Pa

rís el 1937 al pavelló de la Repú

blica de l’Exposició Interna
cional del 1937. Josep Lluís Sert
era un dels arquitectes del pa
velló, iMiró un dels artistes par
ticipants, i així va començar el
projecte.
Fins aleshoresMiróhaviapin

tat al seu pis familiar deBarcelo
na, al passatge del Crèdit, a la
masia de Montroig del Camp,
en un estudi de París amb
un grup de surrealistes i en

diferents hotels i petits estudis
fins que per fi es va instal∙lar a
Mallorca. El 1954, Pilar i Joan
Miró van comprar una casa a
l’illa i van utilitzar el terreny ad
jacent per construir el seu anhe
lat estudi.
L’estudi es va crear el 1956, i

no va ser fins al cap de dos anys
quanMiró hi va començar a tre
ballar. Almón no hi ha gaires es
tudis d’artistes que es puguin
visitar, però els de Francis Ba
con, Jackson Pollock i Joan Mi
ró són dels pocs que sí.
Elvira Cámara, comissària de

l’exposició i, fins fa poc, directo
ra de la Fundació Pilar i Joan
Miró de Mallorca explica l’ob
jectiu de la mostra. “L’estudi de
Sert testifica l’etapa creativa de
finitiva de l’artista, que culmina
amb el seu moment mes àlgid

com a creador, i la volíem portar
a Londres per presentarla allà
al seu públic”.
Joan Punyet Miró, nét de l’ar

tista, explica que “l’estudi va
oferir a Miró un entorn de tre
ball adequat”. “Quan tancava
la porta sabia que estava tallant
tot contacte ambelmónexterior
i entrava en el seu univers
imaginari. Aquest espai imagi
nari, la seva realitat, es disposa
va sobre un fons de llum de la
Mediterrània, els colors, les for
mes”, detalla.
Per Joan Miró, tenien una

gran importància els objectes i
la lectura. Goethe deia que “un
és poeta quan troba alguna cosa
especial en algun objecte vul
gar”, i pel pintor molts dels seus
objectes eren especials. De fet,
des del seu estudi de París en va
portar uns quants, entre els
quals hi havia ceràmiques, per
poderlos tenir a prop al nou lloc
de treball.
“No somio mai de nit, però al

meu estudi sempre somio”, de
clarava el genial pintor català.
Un estudi, un lloc per somiar,
crear i oferir al món l’explosió
de colors i formes de les seves
pintures.
Miro’s studio s’exhibeix a

Londres fins al 12 de febrer a la
GaleriaMayoral, al número 6 de
Duke Street.!
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Una imatge del procés de recreació a Londres de l’estudi de JoanMiró

“Quan tancava la porta
del seu estudi, entrava
en el seu univers
imaginari”, recorda
Joan PunyetMiró

“Somio amb
un gran estudi”

!La importànciaque
Miródonavaa l’espai
creatiuesveuenuntext
quepublicaen francèsa la
revistaXXeSiècleel 1938.
Sotael títol “Somioamb
ungranestudi”, repassa
els llocsons’haallotjat i
onha treballat aParís, des
de l’Hôtel de laVictoire
fins a l’estudique li va
deixarGargallo.Alhora,
explicaqueal seupaísno
ha tingutmai aquest gran
espaiperpintar. “Alprin
cipi treballavaenpetits
cubiclesonambprou
feinesempodiagirar.El
meusomniésquealgun
diaempugui establir en
algun lloc, tenirungran
estudiper tenirprouespai
perposar lesmeves teles,
perquècommés treballo,
mésvull treballar”.En
aquest text expressa les
seves inquietuds: “Vull
acostarmemésal totalde
lahumanitatperquènohe
deixatmaidepensarhi”.


