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El seu productor havia anunciat que els Rolling Stones 
publicarien nou disc aquest any. Ara la banda anglesa ha 
anunciat a les xarxes el llançament amb un vídeo on se’ls 
veu gravant a l’estudi i la frase “Arriba el 6 d’octubre”.

NOU DISC  
DELS STONES  
EL 6 D’OCTUBRE

El Museu del Mamut de Barcelona tancarà les portes el 
25 d’octubre per falta de públic i perquè no pot pagar els 
5.000 euros de lloguer. El centre, que no té consideració 
oficial de museu, estudia buscar una nova seu.

TANCA  
EL MUSEU  
DEL MAMUT 

“la història d’una manipulació que 
en el fons és un abús de poder”; 
una reflexió sobre “la importància 
de la veritat en la novel·la”, i una 
aproximació “al tema de l’èxit a 
partir d’un llibre autobiogràfic”.       

L’extrema curiositat per arribar 
a certificar els detalls verídics de la 
seva vida –sap que s’han fet com-
plicadíssimes cerques a internet 
arran de Res no s’oposa a la nit– 
l’ha agafat desprevinguda: “El lec-
tor necessita proves per saber què 
és veritat i què no. Si ho hagués sa-
but, hauria barrejat encara millor 
les pistes, no vaig dissimular 
prou”, lamenta. Ha après la lliçó. 
De Vigan és experta a esquivar les 
preguntes que podrien revelar 
massa veritats personals. De la 
mateixa manera que en la ficció 
disfressa els fets per convertir-los 
en literatura, en la realitat només 
accedeix a donar detalls que enca-
ra poden confondre més el seu lec-
tor –sí, és esquerrana; però no, no 
té fills bessons–. “Em diuen que 
m’exposo molt amb dades perso-
nals, perquè es pensen que saben 
on visc. Jo el que intento és con-
vidar el lector a jugar amb mi”, diu. 
Però molts lectors s’ho agafen al 
peu de la lletra.  

L’obsessió per la veritat  
“Una història només té interès  
perquè és veritable i no perquè es-
tà ben escrita?”, qüestiona l’auto-
ra. Ella creu que no, però aquest 
dubte l’acompanya des que va pu-
blicar el 2001 la novel·la inspirada 
en la seva experiència amb l’anorè-
xia Els dies sense fam. A Basat en 
una història real aquesta obsessió 
per la veracitat és un tema cons-
tant. La L. hi defensa que la gent es-
tà tipa “de faules i de personatges, 
estan farts de peripècies, de girs ar-
gumentals” i busquen “veritat, au-
tenticitat, que els expliquin la vi-
da”. La Delphine real i la de ficció 
accepten que potser és així, però 
que no hauria de ser-ho. “Hem per-
dut la confiança en nosaltres com a 
infants capaços d’apassionar-nos 
per les històries de ficció. Quan 
érem petits ens meravellaven les 
històries que començaven per «Hi 
havia una vegada...» i ara volem que 
comencin amb «T’explicaré la ve-
ritat...». Però jo encara crec en el 
poder de la ficció”, diu. 

De fet, De Vigan s’autodefineix 
com una escriptora de ficció, mal-
grat que el llibre pel qual és més co-
neguda sigui biogràfic. Per això Ba-
sat en una història real ret home-
natge a Misery del mestre del ter-
ror Stephen King, una novel·la en 
què la protagonista és una sol·líci-
ta fan de l’autor capaç de tot per-
què continuï escrivint precisament 
ficció. L’autora, tanmateix, és 
conscient que va contra corrent: 
“Potser la necessitat de ficció ja la 
tenim coberta per les sèries de te-
levisió, que són com les novel·les 
del segle XIX, amb molts personat-
ges i grans decorats... Potser la te-
lerealitat ha permès a l’espectador 
treure la seva part de voyeur”.e

Macbeth paga el pecat de 
l’ambició a la mansió del terror

que debuta al Liceu, i els italians Lu-
ca Salsi i Alessandro Guerzoni.  

L’escenografia d’aquesta produc-
ció del Gran Teatre de Ginebra es-
trenada el 2012 vol acompanyar el 
to maligne que Verdi buscava per 
explicar la història de Macbeth i 
Lady Macbeth. “Verdi ho va deixar 
tot perfectament escrit. No cal treu-
re’n res ni afegir-hi res. Només in-
terpretar-lo amb la nostra sensibi-
litat”, diu Giampaolo Bisanti, que 
debuta com a director musical al Li-
ceu. Un dels aspectes en què Verdi 
va ser especialment sever va ser el 
color de la veu de la soprano. La vo-
lia lletja, bruta en sentit més animal. 
“Ell volia destacar el caràcter fosc 
de Lady Macbeth, una dona que ens 
porta a l’infern –diu Serafin–. Les 
sopranos tenim una veu dolça, pe-
rò la intenció de Verdi era donar-li 
un caràcter més aspre”. “Volia unes 
veus més místiques, horribles en el 
sentit que espantin. Malignes”, hi 
afegeix Serjan. 

Les veus dels assassins 
“El més important són les veus, i 
aquí Verdi feia servir les veus d’una 
manera extrema, també la del barí-
ton”, recorda Bisanti. “Macbeth et 
demana una veu fosca, bruta”, com-
pleta Salsi. I Tézier acaba descrivint 
l’evolució vocal del personatge: “Té 
una veu en brut, mineral, no acadè-
mica, però l’ària final, quan ja no té 
la influència verinosa de la dona, és 
un homenatge al bel canto. No és es-

trany que ell comenci a cantar bé 
quan ella ja no hi és”.  

Verdi, potser més que Shakes-
peare, va voler entendre uns per-
sonatges tirànics per als quals 
l’assassinat no és una qüestió 
moral sinó purament instrumen-
tal. “Parla de l’ambició i de la vi-
olència per arribar al poder. La 
realitat d’aquests personatges la 
tenim ben present avui: només 
cal obrir els diaris”, diu la direc-
tora artística del Liceu, Christi-
na Scheppelmann. “Són assas-
sins, això ho tenim molt clar –diu 
Serafin–. Lady Macbeth vol ser 
reina, i com que té el rei dormint 
a casa, per què no matar-lo? Ella 
no entén els remordiments de 
Macbeth a l’hora d’assassinar, si 
en les guerres sempre està ma-
tant. Ella no arriba a ser consci-
ent de la maldat que ha comès”.  

D’acord amb certa misogínia 
estructural, Verdi, com Shakes-
peare, concedeix a l’home els re-
mordiments, però condemna la 
dona a la bogeria. “Ell té consci-
ència del mal, però ella no”, diu 
Serjan sobre un personatge que, 
segons Serafin, “es torna boja 
quan s’adona que el crim perfec-
te no ho és”. “He cantat moltes 
dones dolentes que sempre te-
nen algun moment de fragilitat 
que fa aparèixer la part bona, pe-
rò en Lady Macbeth no hi veig pe-
nediment en cap moment”, con-
clou Serafin.e

Hitchcock i Dreyer inspiren el muntatge de l’òpera de Verdi que arriba al Liceu

Martina Serafin i Ludovic Tézier, Lady Macbeth i Macbeth en blanc i negre, durant un assaig al Liceu. A. BOFILL / LICEU  

Shakespeare, Verdi, Hitchcock i 
Dreyer conflueixen en el muntatge 
de Macbeth que inaugura aquest di-
vendres la temporada 2016-2017 del 
Liceu. El director d’escena alemany 
Christof Loy i l’escenògraf suec Jo-
nas Dahlberg van abordar l’òpera de 
Verdi connectant la tragèdia de Sha-
kespeare amb l’estètica del cinema 
en blanc i negre, amb dos referents 
concrets: les pel·lícules Rebeca i 
Vampyr. Com deia Dahlberg, l’ob-
jectiu era reforçar “la foscor psicolò-
gica dels personatges” i portar l’obra 
a un territori estrany, perdut en el 
temps, on no existeix cap color capaç 
d’apaivagar el dolor. O dit d’una al-
tra manera, el regicida escocès no 
paga els pecats entre les llòbregues 
pedres del castell de Cawdor, sinó en 
una estilitzada mansió del terror.  

“El blanc, el negre i els grisos de 
l’escenografia i el vestuari ens aju-
den a transportar-nos a un altre 
lloc”, explica la soprano austríaca 
Martina Serafin, que torna al Liceu, 
ara com a Lady Macbeth, un any 
després de ser Abigaille a Nabucco. 
En el doble repartiment d’aquest 
Macbeth, Serafin comparteix esce-
nari amb el baríton francès Ludovic 
Tézier (Macbeth) i el baix ucraïnès 
Vitalij Kowaljow (Banco) en sis fun-
cions. En les altres cinc, els intèr-
prets són la russa Tatiana Serjan, 
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Referents 
Loy s’inspira 
en les 
pel·lícules 
‘Rebeca’ i 
‘Vampyr’

Veus  
Tatiana 
Serjan i 
Martina 
Serafin són 
Lady Macbeth


