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seu equip de producció, va iniciar 
una campanya a internet perquè els 
fans i col·leccionistes li facilitessin 
les gravacions i el material gràfic 
que haguessin pogut atresorar 
d’aquells històrics concerts.
  El botí no va ser en absolut menys-
preable. En el documental s’han uti-
litzat uns 2.000 documents gràfics, 
fílmics i sonors procedents d’un 
centenar de fonts diferents. Potser 
la troballa més notable és una gra-
vació feta per una fan amb una cà-
mera de Súper 8 des d’un seient de 

la sisena fila a Candlestick Park, en 
l’últim concert de la banda. Asse-
guren les notes de promoció de la 
pel·lícula que la dona va veure la 
filmació una o dues vegades i des-
prés la va guardar sota del llit, on 
va quedar oblidada durant cinc dè-
cades (afirmació que, si és certa, de-
lata uns hàbits d’higiene domèsti-
ca una mica alarmants).

MOMENT TRANSCENDENTAL / ¿Fins a 
quin punt eren aquells dies els Be-
atles conscients de la revolució cul-
tural i social que havien desenca-
denat? Aquesta és una de les pre-
guntes que Eight days a week intenta 
respondre. En un moment de la 
pel·lícula, McCartney, interrogat 
per un periodista l’any 1964, asse-
nyala: «¿Cultura? Això no és cultu-
ra. ¡Només són unes quantes ria-
lles!». Howard té un altre punt de 
vista, i compara l’experiència de 
John, Paul, George i Ringo amb la 
dels astronautes que va entrevistar 
en la preparació d’Apol·lo 13. «Els 
uns i els altres van protagonitzar 
un moment transcendental en la 
història de la humanitat. I ho sabi-
en. El que no sabien era com expli-
car-ho». H

La cinta captura 
quatre joves 
creixent com a 
unitat creativa 
enmig de la histèria

«¿Cultura? Això no 
és cultura. ¡Només 
són unes quantes 
rialles!», va afirmar 
McCartney el 1964

ESTRENA AL COVENT GARDEN

La Fura va remoure dilluns els fona-
ments més conservadors del Covent 
Garden de Londres amb el seu mun-
tatge de Norma, que va inaugurar la 
temporada de la Royal Opera House. 
L’actualització del drama romàntic 
de Vincenzo Bellini, posant en el cen-
tre la influència del fanatisme religi-
ós i les seves connexions amb el poder 
dictatorial en els comportaments so-
cials, no va deixar ningú indiferent. 
La utilització de símbols i imatges de 
gran potència visual, com el bosc for-
mat per 1.200 creus amb la imatge de 
Crist inclosa que representa el món 
mental de la protagonista, i l’exhibi-
ció de rituals catòlics, amb una mar-
cada estètica franquista en el vestu-
ari i les ambientacions, van aixecar 
passions.
 Els entusiastes aplaudiments als 
protagonistes es van barrejar amb al-
gunes esbroncades als furers proce-
dents d’un minoritari sector contra-
ri a qualsevol alteració de la tradició 
escènica a l’ús (i abús), i més si es re-
colza en sensibles signes religiosos. 
Res d’això va afectar l’inqüestionable 
èxit de la proposta d’Àlex Ollé i el seu 
equip, que han superat el repte de po-
sar al dia la trama. Aquesta versió pas-
sarà a la història com una de les més 
espectaculars i coherents, segons va 
manifestar un exultant Kasper Hol-
ten, director artístic de la casa. Anto-
nio Pappano, brillant director musi-
cal del muntatge, es va mostrar igual-

ment eufòric augurant un gran futur 
a la producció.
 L’eufòria va sobrepassar qualse-
vol debat, inclòs el que va causar el 
canvi del guió habitual de la mort de 
Norma (Sonya Yoncheva), executa-
da aquí per un tret d’Oroveso (discret 
Brintle Sherratt), en un acte de pietat 
per evitar que la seva filla sigui con-
sumida pel foc de la gran creu en fla-

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
LONDRES

La Fura sacseja Londres
La companyia obre la temporada de la Royal Opera House amb ‘Norma’, 
en una versió d’Àlex Ollé que carrega contra els fanatismes religiosos

tituta d’Anna Netrebko, va triomfar 
lluint una veu rica en matisos, però 
es va centrar més en el cant que en 
la intensitat de les seves emocions.
 Nens amb cucurulles apareixen 
a l’inici adoctrinats per una extre-
ma dreta druida, a l’estil Opus Dei. 
Oroveso, amb uniforme pinochetià, 
entra en joc amb la milícia exempli-
ficant la relació entre el poder reli-
giós i el politicomilitar. Les escenes 
litúrgiques se succeeixen amb mo-
viments processionals de confrares-
ses inspirades en la Setmana Santa. 
Norma, com una papessa, entra so-
ta pal·li al temple i interpreta Casta 
diva, amb un gegantí botafumeiro 
oscil·lant, i Adalgisa explica els seus 
remordiments a la sacerdotessa en 
un confessionari.

Salt als cines

Les ben il·luminades escenes corals 
són de gran força visual, acompa-
nyades pel mòbil bosc dissenyat per 
Alfonso Flores amb una composi-
ció de corona d’espines inclosa al-
ludint al patiment de la sacerdo-
tessa, però les intimistes no ho són 
menys. Els fills secrets de Norma ju-
guen amb la play en una moderna 
estança, mentre ella esgrimeix un 
ganivet amb el qual pretén sacrifi-
car-los per despit. Són moments in-
oblidables d’aquesta càrrega contra 
la intolerància que es podrà veure, 
el 26 de setembre, a 100 cines de tot 
Espanya, 32 a Catalunya. H

mes que crema al fons de l’escenari. 
El progenitor acaba abraçant la seva 
filla morta, després de perdonar-la, 
en una imatge que potencia fins on 
condueixen els deliris fonamentalis-
tes. La destruïda família, amb Pollio-
ne inclòs, apareix unida en l’hora su-
prema.
 El muntatge es focalitza sobre la 
protagonista, mostrant-la com una 
dona molt humana que viu les seves 
contradiccions. Suma sacerdotessa 
(amb un vestuari de bisbe femení an-
glicà obra de Lluc Castells), però al-
hora mare i amant abandonada per 
Pollione (Joseph Calleja, sòlid, enca-
ra que una mica estàtic), enamorat 
d’Adalgisa (Sonia Ganassi, de gran in-
tensitat dramàtica). Yoncheva, subs-

El muntatge utilitza 
imatges de gran 
poder visual, com 
un bosc format 
per 1.200 creus

33 Ritual catòlic 8 Un moment de ‘Norma’, actualitzada per la Fura, dilluns a la Royal Opera House.

BILL COOPER

UN CARRER SENSE SORTIDA
J La rutina dels concerts 
inaudibles i les escenes 
d’histèria va anar minant 
l’esperit del grup. John Lennon i 
George Harrison van ser els 
primers a manifestar el seu 
malestar i a suggerir que la 
carretera s’havia convertit  
per als Beatles en un carreró 
sense sortida. La decisió, en 
qualsevol cas, no era fàcil, ja 
que aquells dies les gires eren  
la principal font d’ingressos  
de la banda.

UN FURGÓ BLINDAT
J Eight days a week apunta que 
el moment decisiu va tenir lloc 
immediatament després del 
concert del Candlestick Park de 
San Francisco, el 29 d’agost de 
1966, quan els quatre músics es 
van trobar viatjant cap a 
l’aeroport en un furgó blindat 
Brinks. «Ens vam veure allà,  
dins d’aquella caixa d’acer 
impol·luta, i vam dir: ‘A la 
merda’», relata Paul.

AL TERRAT
J A partir d’aquell moment, van 
decidir que els seus discos i els 
seus vídeos (van ser pioners en 
aquest camp) viatjarien per ells.  
I es van tancar a l’estudi per 
preparar la gravació del seu 
següent treball, Sgt. Pepper.  
No van tornar a actuar en  
directe fins a la seva aparició al 
terrat de l’edifici d’Apple Corps, 
el 30 de gener de 1969.

‘WHY DON’T WE DO 
IT IN THE ROAD?’

EL FINAL 


