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Calixto Bieito confronta  
‘La juive’ amb un mur de fanatisme

realitat, és la filla del cardenal Brog-
ni. Bieito defuig el camí obvi de 
mostrar un cas flagrant d’antisemi-
tisme i universalitza la trama, defu-
gint la iconografia més explícita en 
una ambientació d’una volguda in-
determinació temporal. La massa 
cristiana, amb els ulls embenats, 
s’acarnissa sobre pare i filla sense 
motiu aparent. De fet, obviant la raó 
que en el llibret motiva el primer 
atac contra Éléazar (treballa en un 
dia de festa cristiana), Bieito ens de-
mostra que aquestes raons són me-
res excuses utilitzades per anorrear 
qui no s’emmotlla a la norma. El cor 
de cristians arriba a un estat marcat 
de frenesí quan, al final de l’acte pri-
mer, és bombardejat per flaixos 
constants amb paraules com “pe-
cat”, “culpa” o “venjança”: una mas-
sa fàcilment manipulable i fanàtica 
que atorga un sentit ben diferent (i 
inquietant) a una altra frase projec-
tada, “Déu és en tot”. 

El mur d’intolerància del cor té el 
seu paral·lel en el mur mòbil disse-
nyat per Rebecca Ringst, una paret 

com tants altres murs implacables 
que divideixen el nostre món, però 
que en l’escena de la pasqua jueva 
amb què arrenca l’acte segon evoca 
més aviat el Mur de les Lamentaci-
ons. De fet, Bieito sí que incorpora 
referents religiosos, tot i que en 
contextos alterats: el baptisme for-
çat dels nens a l’acte primer, el car-
denal rentant els peus d’Éléazar o 
l’anyell sacrificial que precedeix la 
mort a la foguera de Rachel, resol-
ta de forma espectacular. 

Bertrand de Billy, un cop aplicats 
uns bons talls de tisora a una parti-
tura prolixa, va dur amb bon pols la 
representació. Han hagut de passar 
molts anys des de la Carmen de Pe-
ralada perquè Roberto Alagna tor-
nés a treballar amb Bieito, i ara li ha 
ofert el seu primer Éléazar, d’una 
commovedora eloqüència (tot i cer-
ta fatiga cap al final), mentre que la 
seva actual parella, Aleksandra Kur-
zak, va ser una Rachel abrusadora. 
Magnífics també el refinat Léopold 
de John Osborn i el cavernós Brog-
ni d’Ain Anger.e

La soprano polonesa Aleksandra Kurzak (Rachel) i el tenor francès Roberto Alagna (Éléazar) en la 
producció de Calixto Bieito de l’òpera La juive, de Fromental Halévy. BAYERISCHE STAATSOPER

El director català torna a treballar amb el tenor Roberto Alagna
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Fanatisme. Intolerància. Odi a l’altre. 
Aquests són alguns dels temes que re-
corren La juive de Fromental Halé-
vy sobre els quals Calixto Bieito con-
centra el focus de forma punyent en 
la producció que va estrenar diumen-
ge a l’Òpera Estatal de Baviera. Just 
un mes després de l’impactant Lear 
a París, el director català signa una 
nova proposta, fosca i concentrada, 
que interpel·la sense embuts l’espec-
tador, confrontat no tant amb un mi-
rall que uneix passat i present com 
amb un retrat d’una permanent, i le-
tal, pulsió de l’esperit humà. 

Paradigma de la Grand Opéra 
que va entusiasmar la triomfant 
burgesia francesa de mitjans del se-
gle XIX, La juive, estrenada el 1835, 
segueix el destí tràgic de l’heroïna 
del títol, Rachel, i el seu pare, Éléa-
zar, condemnats a la foguera per 
uns cristians despietats. Només a 
l’últim segon sabrem que la jove, en 
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Bud Spencer, Carlo Pedersoli de naixement, 
en una imatge del 2013. ADAM BERRY / GETTY 

Bud Spencer,  
adéu a un forçut 

inoblidable

OBITUARI

Es deia Carlo Pedersoli (Nàpols, 1929) però li 
agradaven tant Spencer Tracy i la cervesa Bud-
weiser que es va posar Bud Spencer. Sembla 
talment una explicació apòcrifa i de conya pe-
rò ell mateix la va confirmar fa pocs anys en 
la seva esperada autobiografia. Els que de pe-
tits vèiem les seves pel·lícules de cops i pata-
cades i humor blanquíssim junt amb Teren-
ce Hill, vam tenir ahir un disgust en llegir les 
paraules del fill de l’actor: “El meu pare ha 
mort pacíficament. No ha patit, estàvem tots 
amb ell i l’última paraula ha sigut gràcies”.  

Havia sigut campió de natació de jove –va 
ser olímpic a Hèlsinki 1952 i Melbourne 1956– 
i va arribar al cinema fent d’extra –Quo vadis– 
però no va ser fins a finals dels anys 60 quan va 
consolidar-se com a actor professional. El seu 
art era gruixut, de broc gros, el seu espai pre-
dilecte: la sessió doble als cinemes de barri. Va 
portar milions de persones a les sales, va for-
mar cinefílies juvenils i sempre va gaudir del 
favor del públic. Quatre cops va ser Zapatones, 
dos un superxèrif amb mal geni i 17 (!) va fer 
tàndem amb Terence Hill en títols tan recor-
dats com Li deien Trinitat, I si no, ens enfada-
rem, Estic amb els hipopòtams, Qui té un amic 
té un tresor i Dos missioners, en què, per cert, 
homenatjava el capellà del seu estimat Spen-
cer Tracy al díptic Forja d’homes/La ciutat dels 
nois. Aquell gros barbut que clavava clatella-
des tenia també cops amagats. Per sobre de tot 
era actor, sí, història eterna del cinema.e
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