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Reneix el debat
sobre l’obra d’Hergé

L’APUNT mai ha tingut color. És el primer pas per donar color a
tot l’àlbum, l’edició del qual està prevista per principis
d’any. Aixecarà polèmica, aquesta intervenció directa
en l’obra de Tintín, perquè la Fundació Hergé, que en
gestiona els drets, sempre havia defensat que l’obra
del dibuixant estava tancada. Serà el primer pas per
a la creació de nous àlbums?Jaume Vidal

Aquesta setmana s’ha inaugurat al Grand Palais de
París l’exposició Hergé, que tracta de donar relleu al
component artístic de l’obra del creador de Tintín. Se
n’ha fet un catàleg. I una versió simplificada en format
d’àlbum de Tintín. I també una edició de luxe amb un
estoig que conté el llibre i una litografia en color d’una
vinyeta de Tintín al país del soviets, l’únic àlbum que

augmentat un 2,2% res-
pecte a la temporada ante-
rior i arriben als 16.616.
Destaca, a més, l’incre-
ment del 13,6% del torn
PE, que és el torn d’inicia-
ció adreçat a nous públics.

El públic jove (menors
de 35 anys) s’ha doblat i ha
passat del 7% de la tempo-
rada 2013/14 al 14% de la
2015/16, la qual cosa ha
contribuït a rejovenir el
públic del teatre uns cinc
anys, i s’ha passat d’una
mitjana de 57 anys als 52
actuals.

Pel que fa als índexs
d’ocupació, les dades tam-
bé són positives: 88,7%,
4,4 punts per sobre de l’an-
terior. En títols d’òpera

s’ha assolit el 89,2%, en
dansa el 86,2% i el Petit Li-
ceu, 85%.

Els ingressos per mece-
natge s’han situat en sis
milions d’euros, una xifra
que iguala la de la tempora-
da 2008/09. Guasch va ex-

plicar que el nou pla estra-
tègic de sostenibilitat eco-
nòmica (2017-2021) hau-
rà de cobrir tot el dèficit es-
tructural existent en
aquest període, de quatre
milions d’euros anuals,
que suposa el pagament
dels crèdits bancaris, els
compromisos laborals en
l’àmbit de la contenció sala-
rial, i les inversions neces-
sàries en l’edifici del teatre.
El director preveu ingres-
sar més diners del mece-
natge gràcies als nous be-
neficis fiscals establerts per
la llei de pressupostos gene-
rals de l’Estat del 2016 amb
motiu del vintè aniversari
de la reobertura del Gran
Teatre del Liceu. ■

La posada en
escena, clàssica i
abstracta,
s’inspira en el
film ‘Rebecca’,
de Hitchcock

Teatro Stabile di Napoli
proposa un viatge del pas-
sat al futur a través de la
mitologia grega que recull
la trilogia completa d’O-
restes. Des de divendres i
fins diumenge (dividit en
dos espectacles que es po-
den veure en dies sepa-
rats: Agamennone i Co-
efore & Eumenidi) la com-
panyia, dirigida per Luca
de Fusco, reconstrueix
des del sacrifici d’una filla
per part d’Agamèmnon
per vèncer en la guerra de
Troia fins al judici que ex-
culpa Orestes de l’assassi-
nat de Clitemnestra, amb
l’ajut d’Apol·lo i Atena.

Lluís Pasqual coneix bé
la companyia Teatro Sta-
bile di Napoli, ja que l’ha di-
rigit diverses vegades. Pel
director del Lliure, aquest
grup és un vincle directe
amb la tradició de les tra-
gèdies gregues perquè, a
més, sap apropar-les a la
contemporaneïtat. 

La trama de la trilogia
d’Orestes arrenca amb
Agamennone, que relata
el retorn vencedor del rei
d’Argos de Troia. La seva
dona, Clitemnestra, pla-
neja matar-lo després que
ell sacrifiqués la filla Ifigè-
nia. Durant aquests deu
anys, la reina ha establert
relació amb Egist, cosí del
rei. A Coefore s’explica
com Electra orquestra un
pla per venjar el seu pare,
Agamèmnon. El seu ger-
mà, Orestes, mata Egist i
Clitemnestra convoca les
fúries perquè acabin amb
ell. Finalment, a Eumeni-
di, Apol·lo i Atena ajuden
Orestes davant del tribu-
nal diví.

Teatro Stabile és fidel al
text però apropa la tragè-

dia al públic d’avui amb
una mirada renovada. Ai-
xí, a Agamennone manté
l’aire d’estructura arcaica
volgudament amb unes
escenes molt allargassa-
des i l’arribada del rei de
Troia (però que ja no arri-

ba a cavall com recita el
mite). A Coefore, l’aire és
de cinema dels anys qua-
ranta i, finalment a Eume-
nidi s’han permès fanta-
siejar i construir un judici
per televot.

El tractament musical
també evoluciona. S’ha
tingut en compte sempre
la musicalitat de la parau-
la i els moviments coreo-
gràfics i component, com
a colofó, una partitura que
fusiona els ressons orien-
tals i occidentals: Atena
s’erigeix com una deessa
de nova generació que es-
devé mediadora entre un
conflicte inacabable. ■

Teatro Stabile di Napoli mostra al Lliure
de Montjuïc la trilogia íntegra d’Orestes

Redempció
a la grega
J. Bordes
BARCELONA

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La data

Un detall de la trilogia d’Orestes, que presenta Teatro
Stabile di Napoli al Lliure ■ FABIO DONATO

2017-2020
anys que Teatro Stablie di
Napoli té permís per actuar
durant els estius als jaciments
arqueològics de Pompeia.


