
L’escenografia de Peduzzi ens situa en un pati interior del gran palau on resideixen Electra i la família reial. FOTO: PASCAL VICTOR
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La venjança com a maledicció
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Què poden tenir en comú
aquell príncepHamlet resi-
dent a la cort danesa d’Elsinor
i aquesta Electra que havia
residit uns quants mil·len-
nis abans a la grega ciutat/
estat deMicenes? Gairebé
no cal ni dir-ho, perquè tots
dos acostumen a fer visites
freqüents a la nostra carte-
llera teatral. Però, per si de
cas, el que uneix aquests dos
personatges és el fet que tots
dos estan condemnats a ven-
jar la mort del pare. I per
a tots dos, aquesta venjança
es transforma alhora en una
gran obsessió: tota la seva
existència acaba supeditada
al compliment d’un fet alhora
amb conseqüències ben au-
todestructives. En el cas de
Hamlet, tots sabem el letal fi-
nal de la seva història. En el
cas d’Electra, existeixen tan-
tes versions sobre el que li va
passar després de l’assassi-
nat de lamare assassina (fi-
nalment, portat a la pràctica
per Orest, el germà de la no-
ia) com obres se n’han escrit.
Però la que li va dedicar el

magistral llibretista Hugo von
Hofmannsthal, i per a la qual
Richad Strauss va compondre
una partitura trencadora,
hipnòtica i tan extrema com la
seva mateixa protagonista, no
deixa lloc al dubte: una ven-
jança així et xucla la vida.

Els parracs de la depressió
Tot aixòho va tenirmolt en
comptePatriceChéreau a l’ho-
ra de dirigir la que s’acabaria
convertint en la sevadarrera
posadaenescena. Responsa-
ble d’alguns delsmuntatges te-
atrals i operísticsmés signifi-

RAMON OLIVER

ELEKTRA

DE RICHARD STRAUSS. LLIBRET: HUGO VON HOFMANNSTHAL. DIR. MUSICAL:
JOSEP PONS. DIR. ESCÈNICA: PATRICE CHÉREAU. INT.: EVELYN HERLITZIUS,
WALTRAUD MEIER, ADRIANNE PIECZONKA, THOMAS RANDLE, ALAN HELD. LLOC:
GRAN TEATRE DEL LICEU. LA RAMBLA, 51. METRO: LICEU (L3). TEL. 934 859
900. DATA: 7, 11, 15, 19 I 23/12. PREU: 11-245 €. HORARI: 20H; DG., 17H.

• Liceubarcelona.cat

ARRIBA AL LICEU EL DARRER MUNTATGE DEL GRAN PATRICE CHÉREAU, I AMB ELL ARRIBA TAMBÉ L’HORA EN QUÈ

RICHARD STRAUSS FARÀ PAGAR A CLITEMNESTRA EL CRIM QUE VA COMETRE MATANT EL SEU MARIT, EL REI DE MICENES

catius de les darreres dècades
(això per noparlar de la seva
també bennotable filmografia),
Chéreau vamorir l’octubredel
2013, tot just tresmesos després
que aquest espectacle causés,
al festival d’Aix-en-Provence,
tanta sensació comva causar
fa unsmesos alMETdeNova
York. Fent tàndem, un copmés,
amb l’extraordinari escenò-
graf RichardPeduzzi, Chéreau
també va voler visualitzar de
quinamanera aquestaElectra
que s’arrossegapels carrers
deMicenes comuna esparraca-
damendicant sense sostre s’ha
convertit en unamenade símp-
toma.Devorada per la famde
venjança, la filla d’Agamèmnon
passa dels estatsmés depressius
a l’eufòriamaníacade qui ima-
gina propera la realització del
seudesig demort,mentre barra
el pas al desig sexual.
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Festes
de Nadal

22 Desembre
DIJOUS

11h a 12h
Cantada de
nadales a càrrec
de l'escola Mare
de Dèu del Roser

DISSABTE

11h a 14h
24 Desembre

Caga Tió
i jocs per a
tota la família

El Patge Reial ens visita
per a la recollida de cartes
als nens i nenes

I AL GENER...

5 GENER

12h a 14h

3 GENER

18h a 20h

4 GENER

12h a 14h
18h a 20h

MOLT ESPECIALS
al Mercat
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PARTICIPA EN
EL SORTEIG DE

Demana la butlleta al
fer la compra!

EL SORTEIG DE

Demana la butlleta al

12.000€
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