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L’última òpera de Patrice Chéreau arrasa al Liceu amb la impactant Evelyn Herlitzius

Electritzant ‘Elektra’

“Brava!Brava!Brava!”.Els critsdel
públicdelGranTeatredelLiceuno
cessen. La soprano alemanya Eve
lynHerlitzius va sortir ahir a la nit
unavegada i una altra a l’escenari a
agrair l’ovació, amb gairebé tot el
públicdret.L’ElektradeStraussdi
rigida per Patrice Chéreau, l’últim
muntatgedelgrandirectorfrancès,
perquè vamorir poc després, és un
èxit indiscutible.Unèxit bonic, de
solador i rodó, sense lloc a la respi
raciónialdubte.
Defet, totselscompanysdeHer

litziusal’obras’emportenunabona
tanda d’aplaudiments i no pocs
bravos, especialment la també so
prano Adrianne Pieczonka –que
encarna amb la seva boniquíssima
veu l’esperançada Crisòtemis, ger
manad’Electra– i el directormusi

cal de la vetllada, Josep Pons, que
hatreballatambunamúsicabonica
i difícil i amb una orquestra de ni
més ni menys que 87 integrants i
que ha sortit victoriós, amb mo
mentsespectaculars imemorables.
Peròl’heroïnadel’obra,iperdes

comptat de lanit d’estrena, ésHer
litzius, quehaencarnat incansable,
donant pràcticament sempre la ca
ra i la veu en escena a una Electra
desolada, destruïdapel dolor i pos
seïda per la revenja. Una Electra
quexifraen lamortde la sevamare

les seves esperances d’unanova vi
da i que, malgrat aconseguirho,
acabaràconsumidaenunbonicball
final que, com els altres que fa a
l’obra, afegeix una enorme força
dramàtica i que li surten tan rema
tadament bé, tan arrencats d’un

lloc molt profund, perquè aquesta
soprano especialitzada enWagner
i Strauss el primer que va estudiar
vaserper serballarina.
La seva història, la història

d’Electra, és simple i terrible, com
la de tota bona tragèdia grega. I
aquestaòperadeRichardStraussté
un llibret de l’excepcional escrip
tor austríac Hugo von Hof
mannsthalescritaacomençaments
del segle XX, però inspirada en la
tragèdia homònimade Sòfocles i, a
més, tamisada per la psicoanàlisi
freudiana i les teories del moment
sobre la histèria. La cadena de re
venges a la famíliad’Electra és infi
nita. El seu pare Agamèmnon ha
matat la seva germana Ifigènia per
podernavegar aTroia. La sevama
re Clitemnestra –encarnada ahir
perunatambémoltaplaudidaWal
traud Meier–, juntament amb el
seu amant Egist, han matat Aga
mèmnon. Electra, viu amb la pre
sència del fantasma del seu pare,
amb la imatge de la seva sang en la
sevamort, aïllada,menjant ambels
gossos, apallissada. La seva figura
causa controvèrsia entre els ser
vents.
Elsdosprimersminutsde l’obra,

al revés que tantes vegades, no són
música sense representació, sinó
representació sense música. Vida
quotidiana. Servents vestits amb
roba contemporània escombrant,
llançant aigua amb les galledes en
una escenografia espartana presi
didaperunamenadegranabsisro
mànicbuit, existencial. Electrapa
teix, és una gata salvatge, fa retru
nyir les parets amb el seu plor.
Sembla una boja, tinguda per no
més una idea, la revenja contra la
sevamare,peròtambépermoltdo
lor. La sang del crim no s’esborra i
crea un forat negre al voltant
d’Electra que arrossega a tothom,
incloenthiladolçaCrisòtemis,que
vol ser mare, viure. Les frases van
ressonant. “Ningúnopot saberquè
és la veritat”, gaire actual. “L’amor
és tot, qui pot viure sense amor.
L’amor mata, però qui vol viure
sense haverlo conegut”. Els duos
se succeeixen, les germanes, que
creuenque la vida comença amb la
mort de la mare, els retrobats ger
mans Electra i Orestes, el que serà
finalment l’encarregat –amb seu
preceptor, encarnat pel baixbarí
ton de 92 anys Franz Mazura– de
lesmortsdeClitemnestra iEgist.
Elmuntatge és unamàquina im

placable que crea una tensió dra
màtica que condueix de manera
inexorable a la tragèdia final, sense
sang, això sí, comsi el que esmatés
no fossin tant cossos, persones,
com la idea d’altres persones. I al
mig de tot Herlitzius fa passar per
ella totes les seves sensacions, do
lor,horror, esperança, esgotament,
mort.L’ovació, senzillamenteixor
dadora.c
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La soprano alemanya EvelynHerlitzius durant la representació ahir a la nit d’Elektra al Liceu

Cultura concedirà la GranCreu
d’AlfonsX el Savi a JoaquimMolins
BARCELONA Redacció

La bona sintonia que hi ha entre
el Ministeri de Cultura i el Gran
Teatre del Liceu es veurà confir
mada demà amb la concessió de
la Gran Creu de l’Orde d’Alfons
X el Savi a JoaquimMolins, pre
sident del patronat de la funda
ció del coliseu líric fins al mes
d’octubre passat.
Malgrat que demà es conei

xerà oficialment la concessió

d’aquest reconeixement, des
prés del Consell de Ministres,
encara caldrà perfilar el dia i el
lloc de l’entrega física. Segons ha
pogut saber aquest diari, serà la
mateixa vicepresidenta del Go
vern espanyol, Soraya Sáenz de
Santamaría, qui imposarà a Mo
lins la distinció.
Formalment, aquest reconei

xement es destina a premiar les
persones físiques i jurídiques,
així comentitats tant espanyoles

com estrangeres, que s’hagin
distingit pels seus mèrits en els
camps de l’educació, la ciència,
la cultura, la docència i la inves
tigació.
L’excel∙lent relació amb Joa

quim Molins ja la va exteriorit
zar el mateix ministre d’Educa
ció, Cultura i Esport, ÍñigoMén
dez de Vigo, en l’obertura de
l’actual temporada del Gran
Teatre del Liceu, el 7 d’octubre
passat, amb Macbeth, de Verdi,

quan va cedir a Molins la presi
dència de l’acte.
Méndez de Vigo era el primer

ministre de Cultura que assistia
a la funció de començament de
temporada des que fa 17 anys hi
va anar l’actual president espa
nyol, Mariano Rajoy, quan era
ministre de Cultura.
Des d’aleshores ha plogut

molt, començant pel fet de la
dimissió de Joaquim Molins
–polític de prolongada activitat,
com a conseller, diputat, regidor
i alt dirigent de CDC–, a mitjans
del mes d’octubre passat, pel
seu delicat estat de salut. El
seu substitut va acabar sent
el president d’Abertis, Salvador
Alemany.c
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Molins el mes d’octubre passat

AdaColau al Liceu
]L’alcaldessa de Barcelona,
Ada Colau, no es va voler
perdre l’estrena, ahir a la nit,
d’Elektra al Gran Teatre del
Liceu. Vestida de negre i amb
un abric vermell, l’alcaldessa
va ser rebuda per Salvador
Alemany, flamant president
del Liceu. Colau ja havia as
sistit el mes de juliol a la re
presentació de La flautamà
gica al coliseu de la Rambla.
L’alcaldessa va ser part de la
nombrosa representació

política que hi va haver ahir a
la nit al Gran Teatre per a
l’estrena de l’últimmuntatge
operístic de Patrice Chéreau,
una representació que va
incloure el tinent d’alcalde de
Cultura, Jaume Collboni; el
responsable de Cultura de la
Diputació de Barcelona, Ju
anjo Puigcorbé; la consellera
de Treball, Afers Socials i
Família, Dolors Bassa, i la
directora general de l’Inaem,
Montserrat Iglesias.AdaColau iSalvadorAlemany


