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El públic del Liceu gaudeix d’un pulcre muntatge en una vetllada amb presència –i absències– de polítics

Víctimes i superviventsde ‘Macbeth’

Malgrat la sevavocaciócultural, el
Liceu no deixa a ningú indiferent.
AnaralGranTeatreésunacteamb
connotacionsquenosempreestan
relacionades amb l’àmbit estricta-
ment musical. Més encara si es
tracta de la inauguració oficial de
la temporada. Anar-hi o no anar-
hi: aquesta és la qüestió. Totes du-
es opcions tenen les seves lectures
i les seves conseqüències. La Casa
Reial va arribar a temptejar-ho,
però no es va acabar de decidir; el
president del Govern espanyol es
va donar per representat amb el
seuministre;eldelaGeneralitatva
al·legarmotiusd’agenda–quins?–,
i l’alcaldessa de Barcelona potser
en va tenir prou amb estrenar-se
en l’última funció operística del
juliolpassat.
Així doncs, mentre les bruixes

d’aquest Macbeth de Verdi amb
què s’aixeca el teló pronuncien el
seu encanteri –“Les tres germa-
nes, agafades de mans, missatge-
resde terra i delmar, totes tres, gi-
raquegira....Tresperatui tresper
a mi...” tal com diu l’original de
Shakespeare–, els tres germans de
la cultura ocupen la llotja presi-
dencial. Són els representants de
lescarteresdeMadrid,Catalunyai
Barcelona: ÍñigoMéndez deVigo,
Santi Vila, i Jaume Collboni... La
festa tot just ha començat.Hiha la
presidenta del Parlament, Carme
Forcadell; els expresidents de la
GeneralitatArturMasiJoséMon-
tilla; el delegat de presidència de
la Diputació, Jaume Ciurana, i el
president del consell de mecenat-
ge del Liceu, Salvador Alemany.
Fins i totJoaquimMolins,elpresi-
dent de la fundació, ha aconseguit
fer acte de presència en cadira de
rodes.
Els tres germans –els de l’apor-

tació econòmica més important a
la institució– prodiguen elegància
i cintura. El més relaxat, però, és
MéndezdeVigo,nonomésperquè
està en el seu element –li agrada
l’òpera i a més canta, amb veu de
tenor–, sinó també perquè sembla
que es fa molt seu el recent reco-
neixement del Ministeri al Liceu,
amblacreaciódelacomissióinter-
administrativa de l’esdeveniment
d’excepcional interès públic que
és el 20è aniversari de la seva reo-
bertura i el bicentenari de la crea-
ció de la Societat d’Accionistes. És
a dir, un paquet d’exempcions fis-
cals queval la pena tenir encomp-
te i que dura fins al 30 de juny del
2019
En resum: la tensió està sent

molt més elevada a l’escenari que
en aquesta llotja de les bonaven-

tures. Aquest Verdi traïdor el de-
fensa per primera vegadaLudovic
Tézier, un baríton en hora punta,
i una Lady Macbeth, Martina Se-
rafin, que potser es pren al peu
de la lletra el desig de Verdi d’en-

lletgir laveu.
La vetllada està sent elèctrica.

Potserésper lacalorquehaplane-
jatavuisobreBarcelona,olapassió
que el mestre Giampaolo Bisanti
posa a aquestVerdi de joventut en

què de Shakespeare sobretot se’n
recull la bilis i menys el seu extra-
ordinarisentitdel’humor.LaSim-
fònica del Liceu respon a Bisanti
donant el millor de si, mentre el
públic gaudeix de la perfecta sim-
biosi de lletres i música que acon-
segueix el compositor milanès
ambel llibretistaFrancescoMaria
Piave ielpoetaAndreaMaffei.
Aquesta tan pulcra factura mu-

sical no entraria tan fàcilment a la
vena si no fos per aquest posada
en escena de Christof Loy que
apel·la a un imaginari col·lectiu
intergeneracional: el cinema de
Hitchcock.Més encara, el seuRe-
becca iaquellManderleyanysqua-
rantaquesemblamésgòtic encara
que el castell escocès shakespea-
rià.Enaquestssalonsenblancine-
gre és on LadyMacbeth invoca la

mort, es conjura perquè l’aliment
dels seuspitsesconverteixien fel i
que cap indici de dolçor no la do-
bleguiabansd’arribara reina.
La platea conté la respiració.

Morirà fins i tot l’apuntador. I és
que la proximitat és un actiu en
aquesta experiència verdiana. En
gaudia Javier Godó, comte deGo-
dó i president editor de La Van-
guardia; AlbertBatlle, director ge-
neral dels Mossos d’Esquadra;
Javier Coll, president de la Socie-
tat Gran Teatre del Liceu; Miquel
Valls, president de la Cambra de
Comerç; Constantí Serrallonga,
directorgeneraldelaFiraBarcelo-
na; Josep González, president de
Pimec;AntoniAbad,presidentdel
Cecot, i Jordi Cornet, president
del comitè executiu del Consorci
ZonaFranca.!
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Ludovic Tézier (a la dreta) amb algunes de les víctimes que va causar en el seu paper deMacbeth
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Absents habituals

DelaplaçaSantJaumealnú-
mero51de laRamblahiha400
metres si s’agafa ladreceradel
carrerdelCall iunmiliód’anys
llumsiespassapel carrerdels
Clixés.En l’oberturade la tem-
porada,de les tres institucions
queparticipenalLiceu,només
vaaparèixerundels titulars, el
ministreambunnomquepocs
espanyols se saben, ÍñigoMén-
dezdeVigo.ACarles Puigde-
mont,desqueéspresident,no
se l’hihavist.AdaColauhiva
anarunavegada, eldiadeLa
flautamàgica, l’òperaambquè
elsnenss’inicienenMozart.
Ahir tampocnohivanser, tot i

que l’obra representadaera
Macbeth, una lliçódecomet
potsdesferdelsenemicsper
aconseguirelpoder,donadapel
mestreShakespeare: 74morts

en35obres,mésqueaJocde
trons (60en50episodis).L’ab-
sènciadePuigdemont,que la
setmanapassadava ferde tot
per sortir a la fotoambRajoya

l’exposicióMiródePorto,po-
driahaverdeixatahir lapresi-
dènciade l’oberturade la tem-
poradadelLiceualministre
Méndez,peròaquestúltimlava
cediraJoaquimMolins, en
consideracióaunestatdesalut
delicatqueno li vapermetre
rebrecomaamfitrióels convi-
datsoficials.Hovan ferSalva-
dorAlemany iRogerGuasch.
SantiFisasdeiaque“qualse-

vol alcalded’esquerresd’una
granciutathihauriaestat”. I
FredericAmat,que téel seu
projectede façanadelLiceu
glaçat, deiaque“l’òpera i el
teatre sónespaisdecomunitat.
Elspolíticshande feratencióa
lacultura.Si vénenononoté
importància:parlard’elitisme
cultural ésunabromapesada
quaneneducacióestemal
nivelldeZàmbia”.

EL MIRADOOR

Josep Massot

El cor
transvestit

de Christof Loy

!ChristofLoy,que,apart
d’aquestMacbeth, ara
mateix téencartera la
direccióescènicad’un
Hamlet, haposat l’accent
en ladensitatdeldrama.
L’escenografiadeJonas
Dahlbergemfatitza la
foscorqueacompanya
l’ambiciópelpoder. I,de
fet, elspunts lleugerscal
trobar-losenelcor trans-
vestitde lesbruixesendi-
moniades,ungestdecom-
plicitatqueLoyexplicade
lamanerasegüent: “Aquí
estic sentmolt literal.Mac-
bethpreguntaa lesbruixes
si sónhomesodones.Defi-
nitivament,es tractade
Macbethmirant-sealmi-
rall.Téproblemesdegène-
re, imalsonsprovocatsper
això”.Unaltrepunt freu-
diàéselnenMacbeth, com
esveuelldepetit, comun
nengras. “Perquènopuc
suportar labellesa”.

Tézier, Serafin i el Cor
del Liceu s’emporten
una ovació en el debut
d’aquest Verdi


