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A rticle 505. És curiós el te-
ma del que duren les co-
ses actualment. Certa-

ment hi ha tants objectes que 
sembla que s’han creat perquè 
deixin de funcionar al cap d’un 
parell d’anys i hagis de comprar-
te’n un de nou. 
 La cama ortopèdica que jo por-
to només dura uns cinc anys, ai-
xí que si vius una mica de temps 
en aquest món n’acabes acumu-
lant set o vuit. Realment és es-
trany aquest món. 
 I tot això us ho explico perquè 
l’altre dia el brutal veí que tinc, 
i que sempre m’entusiasma tro-
bar-lo a l’ascensor, em va expli-
car que li van venir a arreglar la 
caldera i va passar que... Val més 
que us ho expliqui després del 
millor de la meva setmana.
 Tercer lloc. Sing Street (de 
John Carney). Aquesta increï-
ble banda sonora està a l’altura 
de la gran pel·lícula que l’acom-
panya. Si et poses aquest vinil 
abans d’anar a dormir sents que 
tota la seva energia t’acompa-
nya orquestralment durant els 
teus somnis.

 Segon lloc. El tesoro de Herr Ika-
sowitz, de Danny Wattin (Lumen). 
Un d’aquells llibres que m’entu-
siasmen, que parla de tres gene-
racions i dels seus acostaments 
en moments de lluita i pèrdua.
 Primera posició. L’Inframón 
(Teatre Lliure). Com sempre, 
Andreu Benito aconsegueix en 
aquesta obra emocionar-te fins 
a l’esòfag amb la seva interpre-
tació i acompanyat per un elenc 
brutal que brilla.
 I el que és curiós és que al meu 
veí, aquest gran home que ron-
da els 85 anys, li van venir a ar-
reglar la caldera que tenia exac-
tament 34 anys i li van dir que 
era una rècord que durés tant. 
Seguia sense tenir cap inconve-
nient a la caldera de gas però el 
que va anar a revisar-la li va dir 
que hauria de canviar-la perquè 
ja no es fabricaven peces de re-
canvi per obligar a renovar-la.
 Ell em va explicar que ha de-
cidit no fer-ho perquè confia que 
no es trencarà mai i que d’algu-
na manera el destí els donarà a 
tots dos una salut de ferro. Com 
em va dir amb entusiasme: «Cap 
dels dos té peces de recanvi i tots 
dos aguantarem aquí al peu del 
canó encara que vulguin jubilar-
nos». ¡Bon diumenge! H
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Gran però millorable ‘Macbeth’
CRÒNICA El Liceu aplaudeix el muntatge de l’òpera de Verdi i els seus irregulars protagonistes

CÉSAR LÓPEZ ROSELL  
BARCELONA

U
n ambiciós Macbeth per 
obrir la temporada del Li-
ceu. L’espectacular posa-
da en escena que l’ale-

many Christof Loy fa de l’òpera de 
Verdi sobre la tragèdia de Shakespe-
are accentua des d’una visió cinèfila 
en blanc i negre, inspirada en el film 
Rebecca de Hitchcock, el tractament 
psicoanalític del muntatge. La pro-
posta compta amb un bon reparti-
ment, però sense que els bons resul-
tats de les seves esforçades prestaci-
ons siguin per llançar coets. La di- 
recció musical de Giampaolo Bi- 
santi, mancat de tensió dramàtica, 
tampoc va contribuir a fer pujar el 
nivell de l’aposta, encara que el pú-
blic de divendres a la nit aplaudís 
unànimement però sense escara-
falls els participants d’aquesta pro-
ducció.
 La festa, amb notable presència 
de representants de les institucions, 
va acabar en pau però va deixar la 
sensació que pot millorar en les prò-
ximes funcions. No s’ha d’oblidar 
que els protagonistes amb pedigrí 
d’aquesta representació –el baríton 
Ludovic Tézier (Macbeth) i la sopra-
no Martina Serafin (Lady Macbeth)– 
van haver de superar la pressió del 
seu debut en rols tan exigents. Al pri-
mer se’l va notar encongit al principi 
i, de fet, no va començar a demostrar 
confiança en les grans possibilitats 
interpretatives del seu bell instru-
ment vocal fins al tercer acte i, sobre-
tot, en l’últim amb l’ària Pietà, rispet-
to, amore i en l’escena de la mort.
 

SENSE MALA BAVA / Serafin va tenir sem-
pre prestància dramàtica, d’acord 
amb les característiques del seu rol 
de malvada instigadora dels crims, 
però va exhibir desajustos en un re-
gistre que dista de ser l’adequat per a 
aquest paper verdià. Es va passar de 
decibels en els aguts dels moments 
d’exaltació i es va mostrar excessiva-
ment pausada en altres, encara que 

va lluir una aclamada entrega. Ni ella 
ni el seu company van acabar de 
transmetre la mala bava exigible a 
uns personatges tan sanguinaris em-
bogits per l’ambició de poder. Vitalij 
Kowaljow (Banco), Saimir Pirgu (Mac-
duff) i la resta del repartiment els van 
acompanyar amb correcció.
 El cor d’homes va mostrar altura 
i convicció amb la interpretació en 
el passatge de Patria opressa i la coral 
transvestida de les endimoniades 
bruixes va aconseguir transmetre 
l’ambient de màgia negra que no es 
percep visualment en la immòbil es-
cenografia de la sala del castell al re-
nunciar a la presència del bosc. Loy 
mou tot l’univers de la tragèdia en 
aquest marc, amb l’escala al·lusiva a 
la de de la mansió de Manderley de 
Rebecca, que permet donar peu a mol-

tes de les entrades i sortides dels in-
tèrprets. L’únic canvi rellevant és el 
de la gran taula del banquet, en què 
Macbeth veu aparèixer el fantasma 
de l’assassinat Banco. Allà es desen-
volupen també les escenes del som-
nambulisme i la de la mort de la per-
judicial Lady, a més de les de l’apari-
ció dels espectres en caixes de vidre i 
les afegides del ballet.

RENOVADA VISIÓ / El muntatge se se-
gueix amb interès encara que li cos-
ta arrencar. La grandiositat escènica 
necessita el suport d’un funciona-
ment millor de la part musical. Luca 
Salsi i Tatiana Serjan, molt més ex-
perimentats en la interpretació dels 
papers dels protagonistes, poden do-
nar una renovada visió d’aquesta es-
timulant proposta. H
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33 Una de les escenes de ‘Macbeth’, òpera amb la qual ha obert temporada el Liceu.

JORDI COTRINA

destinos
SUPLEMENT DE VIATGES I TURISME

Tu tries el destí
Nosaltres només t’ensenyem els millors.

L’últim dijous de cada mes
 amb El Periódico de Catalunya.

destinos
SUPLEMENTO DE VIAJES Y TURISMO

el Periódico


