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‘Queremos tanto
a Glenda’

L
i robo el títol a Julio Cor-
tázar per portar aquí Glen-
da Jackson, actriu allunya-
da des de fa temps –massa– 

d’escenaris i pantalles. Glenda 
Jackson no és la protagonista del re-
lat de Cortázar, sinó una actriu ima-
ginària, Glenda Garson –evident i 
no negat l’homenatge a la Jack-
son–, que un dia decideix abando-
nar la seva carrera. Fins aquí la coin-
cidència de les dues Glendes. Sabem 
que la Jackson (dos Oscars en el seu 
haver) va deixar teatre i cine per de-
dicar-se activament a la política. No 
és el cas de la Garson. Però no els ex-
plicaré per on segueix el relat; prefe-
reixo convidar-los que el llegeixin i 
el disfrutin. Pur Cortázar.
 El cert és que ara, vençuts 25 anys 
d’absència, aquella Glenda Jack-

son a qui tant estimem aquells que 
teníem 20 anys en els 60 i la vèiem, 
hipnotitzats, al Marat-Sade de Pe-
ter Brook, ha decidit reprendre la 
seva carrera. I ni més ni menys que 
amb El rei Lear, dirigida per Debo-
rah Warner, al mític Old Vic de Lon-

dres, a partir del 25 d’octubre i no-
més fins al 3 de desembre. Jo ja m’he 
afanyat a comprar la meva entrada. 
I els aconsello que volin a comprar 
les seves.
 I si abans establia el paral·lel amb 
la Glenda de Cortázar, és obligat es-
tablir-lo ara amb un altre Lear, el de 
Núria Espert (estimem tant Núria), 
que tenim tan pròxim. Dues geni-
als actrius que coincideixen en un 
mateix repte als seus 80 anys (no és 
descortesia, Núria va dir la seva edat 
repetides vegades quan l’estrena al 
Lliure i Glenda la té registrada fins i 
tot a la Cambra dels Comuns). No és 
casualitat que Glenda i Núria siguin, 
a més a més, dues grans amigues. 
Totes dues van ser Bernarda Alba. 
Glenda dirigida per Núria, Núria se-
duïda per Glenda.
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No és casual que sigui 
gran amiga de Núria 
Espert. Totes dues són 
Lear i Bernarda Alba

 Fa poc més d’un any, la nit en 
què vaig anar al teatre a veure Núria 
sent Lear, vaig tenir la sort que em 
fessin seure a 70 centímetres escas-
sos –una butaca pel mig– de Glenda 
Jackson. Era allà, sola, discreta, es-
perant que comencés l’espectacle. 
Em va semblar que molt pocs la re-
coneixien. Vaig anar a saludar-la i 
li vaig mostrar la meva admiració 
i respecte. Vam parlar 30 segons. Es 
van apagar els llums i els seus ulls es 
van clavar a l’escenari. Ella mirava 
Núria. Jo la mirava a ella, de tant en 
tant. A l’acabar, aplaudia i reia feliç, 
com una nena la nit de Reis.
 Potser va ser llavors, m’agrada 
creure-ho així, quan va néixer el de-
sig de ser ella també, com la seva es-
timada Núria, el Rei per excel·lència 
del teatre universal. H

punta

  

  

L’odissea espacial de La Fura
CRÒNICA El muntatge de Carlus Padrissa ‘Terra Nova’ rep una calorosa acollida a Àustria

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
LINZ

L
a Fura ha fet un salt a l’espai 
amb l’estrena de Terra Nova, 
òpera de ciència-ficció de 
Moritz Eggert. El muntatge 

de Carlus Padrissa, amb direcció mu-
sical de Dennis Russell, va sacsejar 
dijous a la nit el teatre Landersthea-
tre de Linz (Àustria). Els espectadors 
van brindar una calorosa acollida a 
la producció, a la qual van premiar 
amb 12 minuts d’aplaudiments, un 
fet inusual en una obra contemporà-
nia de gairebé tres hores estrenada 
dies després que la ultradreta esti-
gués a punt de conquistar el poder 
en aquell país.
 La dificultat era gran, tant per la 
partitura, que barreja diversos es-
tils, com per les característiques del 
llibret de Franzoble i Rainer Mennic-
ken, molt pretensiós en les seves in-
tencions però amb escàs vol poètic. 
Però Padrissa es mou com un peix a 
l’aigua amb reptes que l’obliguen a 
esprémer la seva fantasia. I aquesta 
vegada ho va tornar a demostrar su-
perant els obstacles que li presenta-
va una trama a cavall entre el thriller 
futurista i la sàtira sociopolítica.
 Al director escènic i a l’autor ale-
many els uneix la passió per 2001, 
una odissea de l’espai. L’obra mestra 
de Kubrick ha sigut un punt de par-
tida per a la recreació musical i plàs-

tica de la producció. L’aplicació de 
leitmotivs i el tractament de les ober-
tures remeten a la banda sonora del 
film, en una partitura amb alts i bai-
xos que creix en l’últim acte.
 Però la verdadera odissea d’aquest 
muntatge ha sigut donar vida a les 

ambientacions de l’apocalíptic esce-
nari. Ruler, mandatari mundial pre-
sentat amb l’estètica de Kim Jong-
un, ha contribuït a accelerar amb 
les seves corruptes decisions la des-
trucció de la Terra. Ja no hi ha petroli 
ni gas i necessita treure’s un as de la 

màniga per frenar les protestes del 
carrer. Aquest as l’hi ofereix Pandu-
ra, una astrònoma que ha contactat 
amb els pacífics i immortals extra-
terrestres d’un planeta veí i s’impli-
ca en un projecte de supervivència a 
l’espai exterior.

 El perfil dels personatges, poten-
ciats pel vestuari de Chu Uroz, deixa 
clar per on circula la surrealista tra-
ma. Lara, exdona del president, li-
dera l’oposició a Ruler. Marilyn, en 
el seu doble rol d’amant del dicta-
dor i prostituta, és l’única intèrpret 
no operística: canta jazz i chanson i 
rep els seus clients amb luxuriós là-
tex. Kolker, enamorat de Pandura i 
agent d’una suposada CIA, és la cin-
quena baula de la cadena de prota-
gonistes.
 Roland Olbeter crea els sugge-
rents espais de la casa del Govern, les 
barraques on s’agita l’activisme so-
cial i ecològic, l’interior de la nau es-
pacial, el giratori ambient del sòl lu-

nar i el vermellós prostíbul. Les pro-
jeccions de les imatges dels anys 60 
de les naus Apollo donen força a l’es-
tètica espacial.
 Tot s’enreda quan una plaga blan-
ca contamina els terrícoles. És el vi-
rus que utilitzen els alienígenes per 
apoderar-se dels humans, que ara se-
ran pacífics i eterns, però sense sen-
timents, libido ni personalitat. No-
més Pandura se salva de la infecció, 
però l’amor la porta a entregar-se a 
la causa. La desfilada final dels con-
taminats, en els 170 metres de fons 
de l’escenari, remata la visió de l’ho-
me com a responsable de la seva au-
todestrucció. H

L’estrena d’aquesta 
òpera de ciència-ficció 
de Moritz Eggert es 
va guanyar 12 minuts 
d’aplaudiments

33 Un moment de ‘Terra Nova’, el muntatge de Carlus Padrissa de l’òpera de ciència-ficció de Moritz Eggert.
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