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E
l  Fes t iva l  Cas te l l  de 
Peralada va iniciar fa 30 
anys una aposta per la líri·
ca. Aquest cap de setmana 

renova el seu compromís amb l’es·
trena d’una potent producció de Tu-
randot que ha esgotat les localitats 
en les dues úniques funcions previs·
tes, el 6 i el 8 d’agost. La capacitat de 
Peralada és de 1.800 butaques.
 La famosa òpera de Puccini ambi·
entada a l’Orient compta amb un 
gran repartiment i és dirigida pel ve·
terà i premiat Mario Gas (escena) i 
per Giampaolo Bisanti, al capdavant 

El director ofereix al Festival de 
Peralada un muntatge «essencialista» 
de la famosa òpera de Puccini 

Iréne Theorin, Roberto Aronica, 
Maria Katzarava i Andrea Mastroni 
encapçalen un gran repartiment 

de l’Orquestra Simfònica del Liceu. 
Iréne Theorin, la impressionant so·
prano dramàtica que va emocionar 
el públic del Gran Teatre del Liceu 
com a valquíria, encarna la temible 
princesa xinesa Turandot i el tenor 
italià Roberto Aronica interpreta 
Calaf, el príncep arribat d’incògnit a 
la ciutat enamorat de Turandot. La 
soprano mexicana María Katzarava, 
que va debutar aquesta temporada 
com a Desdèmona al Liceu, assu·
meix el rol de la fidel esclava Liú, 
enamorada en secret del príncep 
Calaf, i el baix italià Andrea Mastro·
ni, el del destronat i cec rei tàrtar Ti·
mur, pare de Calaf.

Mario Gas humanitza

Turandot
 Gas es retroba amb Peralada, on 
va estrenar èxits com L’Elisir d’amore, 
Il turco in Italia i el musical Follies. ATu-
randot s’ha envoltat de fidels col·
laboradors com Paco Azorín (esceno·
grafia) i Antonio Belart (vestuari), pe·
rò assegura que troba a faltar qui va 
ser la seva mà dreta en molts mun·
tatges, José Antonio Gutiérrez, més 
conegut com a Guti, traspassat el 
mes de maig del 2015. «Aquesta Tu-
randot està dedicada a ell», ha afir·
mat Mario Gas.

NOMÉS EL QUE ÉS NECESSARI / Per al direc·
tor l’òpera se sustenta en la música i 
les veus, «i més quan comptes amb 
un elenc tan absolutament merave·
llós». Qualifica la seva proposta 
d’«essencialista». La seva versió fuig 
del que és superflu i porta a col·lació 
el costat més humà dels personatges 
marcats pel drama i la passió. El seu 
objectiu és descobrir i acostar al pú·
blic quin tipus de persona s’amaga 
sota la màscara cruel i altiva de Tu·
randot. 
 «En òperes orientalistes com 
aquesta és molt fàcil omplir l’esce·
nari amb moltes coses. Jo hi poso no·
més el que és necessari perquè tot 
flueixi. Vull que la columna verte·
bral de la història arribi amb tota la 
seva potència», afegeix. La seva ver·
sió es concentra en el triangle amo·
rós entre Liú, Calaf i Turandot.
 La sòbria escenografia de Paco 
Azorín, responsable del magnífic 

El tenor italià Roberto Aronica, en el rol de Calaf. Un moment de la representació de ‘Turandot’, amb posada en escena de Mario Gas.
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13. LA KHALEESI, 
ANNA BOLENA I 
 MARIA ANTONIETA  

L’amant 
de la reina 

histÒriEs DE 
‘joc DE trons’

U
n dels personatges més 
patètics de Joc de trons 
és el pobre Jorah Mor-
mont. Un cavaller exi-

liat, barbut, quadrat i letal però 
que es passa la sèrie fent ulls de 
gatet de mem, colat fins als ossos 
per la khaleesi rossa, que li dóna 
una puntada de peu al cul darre-
re de l’altra. I a sobre acaba conta-
giant-se d’una espècie de lepra 
zombi, malaltia que als llibres de 
George R. R. Martin agafa un altre 
personatge amb un paper bas-
tant interessant i encara inèdit a 
la TV; potser els dos papers es fusi-
onaran en un. Tampoc li va millor 
al mercenari morenàs que acaba 
despatxat perquè la khaleesi es 
reserva per a algun senyor de Po-
nent amb el qual travar aliances i 
aconseguir descendència (encara 
que el currículum de la família 
Targaryen dóna per imaginar al-
guna possibilitat encara més tor-
badora).
 Però parlem dels amants de les 
reines. Al llarg de la història, men-
tre les relacions dels reis amb les 
seves amants  eren el nostre pa de 
cada dia, el dels amants de les rei-
nes, obligades elles a subminis-
trar hereus amb denominació 
d’origen dinàstica certificada, 
era més compromès. Potser a Mar-
tin li ha passat pel cap la relació 
entre Anna Bolena i el seu promès 
clandestí Henry Percy, apartat 
per deixar pas a Enric VIII i que va 
acabar formant part del tribunal 
que la va condemnar a ser decapi-
tada, per càrrecs d’adulteri amb 
almenys tres cortesans més, en-
tre ells un músic flamenc, i d’in-
cest amb el seu germà, cosa que 
només els Targaryen i els faraons 
egipcis poden permetre’s.
 Un altre presumpte amant re-
ial amb mala sort va ser sens dubte 
el comte suec Hans Axel von Fer-
sen, estretíssim amic de la reina 
Maria Antonieta que va organitzar 
la fracassada fuga de la familia re-
ial que es va frustrar a Varennes. 
Però Van Fersen, això sí, en va sor-
tir més ben parat que la reina. 
Aquesta vegada, qui va perdre el 
cap va ser ella. ERNEST ALÓS

I DEMÀ:
14. Humiliacions i penitències 

Otello en l’edició anterior de Peralada, 
es basa en un únic element inspirat 
en l’arquitectura oriental. «És una 
estructura estilitzada que es va 
transformant i simplificant a mesu-
ra que avança l’òpera», assenyala. El 
vestuari, amb alguns gestos de com-
plicitat amb l’estètica de Joc de trons, 
comprèn diferents èpoques: des de 
la Xina imperial fins a la nostra èpo-
ca. «És transtemporal».
 Turandot, que és el testament ina-
cabat de Puccini, es representarà a 
Peralada seguint el final curt creat 
per Franco Alfano. «Hi farem un pe-
tit canvi però quedarà clar que és 
una cosa afegida. El tractament és 
molt honest», destaca el director del 
muntatge, sense voler desvelar mas-
sa coses.

UN PAPER AGRAÏT / Theorin està encan-
tada amb aquesta nova producció. 
«Fa 10 anys vaig cantar la meva pri-
mera Turandot i en dec haver fet 
unes 100 funcions. Cada vegada 
aprenc alguna cosa nova que enri-
queix el personatge. I en aquest cas, 
com que tot és nou perquè es tracta 
d’una estrena, estic encantada. Un 
dels avantatges és que els vestits els 
dissenyen per a mi. Però també he 
d’agrair la confiança que Mario Gas, 
a qui no coneixia, té en mi. La veritat 
és que s’ha creat un clima molt fan-
tàstic entre tot l’equip i sembla que 
ja ens coneguéssim des de fa temps. 
Segur que tot això anirà clarament 

a favor de la producció».
 Comparat amb les maratons que 
suposen las òperes de Wagner, Tu-
randot és un rol més agraït «tot i que 
no té res de fàcil», afirma. Theorin 
mai ha vist la princesa xinesa com 
«un tros de glaç sense cor». Encara 
que és capaç de matar i torturar sen-
se compassió, la cantant defensa 
que Turandot és en realitat «una do-
na terroritzada i una feminista 
avançada que vol trencar amb la tra-
dició del matrimoni». No obstant 
Calaf, de qui s’enamora, la farà can-
viar d’opinió.
 «En realitat el joc de les endevina-
lles és una manera d’assumir el seu 
canvi, d’anar vencent els seus te-
mors i el seu pànic a mostrar-se com 
algú feble, capaç de sucumbir i ser 
controlada no per un home sinó per 
l’amor», declara la cantant.
 
UNA ALTRA VISIÓ  / Per sort en aquest 
muntatge, a diferència d’altres, sí 
que podrà demostrar «la humanitat 
de Turandot». La posada en escena 
de Gas explora les diferents cares 
dels personatges i això juga a favor 
seu, com el duo final d’Alfano. «Puc-
cini reserva els versos més llargs i ro-
màntics per a Liú i deixa les frases 
més afilades per a Turandot. Però 
amb el final d’Alfano puc mostrar 
un altre costat de la princesa. El final 
de Berio, que també he interpretat, 
és molt diferent. Dóna una altra vi-
sió del personatge». H

GLÒRIA SÁNCHEZ / ICONNA 

«turandot és una 
dona terroritzada 
i una feminista 
avançada», 
declara theorin  
del seu 
personatge 

La soprano Iréne Theorin, en el seu paper de la princesa Turandot. 

LA ProtAGonistA 

Turandot és una de les òperes 
més famoses. Es va estrenar al 
teatre  Scala de Milà el 1926, 
gairebé un any després de la 
mort de Puccini. Poder, mort, 
passió i amor es barregen en 
aquesta història d’una 
princesa xinesa, anomenada 
Turandot, a qui no li tremola el 
pols a l’hora de fer decapitar 
els que pretenen casar-se amb 
ella. Per aconseguir la seva mà 
és necessari superar tres 
endevinalles que ella mateixa 
planteja. Errar es paga amb la 
mort. Malgrat la llarga llista de 
víctimes, Calaf, fill del 
destronat rei tàrtar Timur 
arribat d’incògnit a Pequín, 
aconseguirà superar totes les 
proves per a sorpresa de 
Turandot. Galant, al veure la 
resistència de la princesa al 
casament, serà ell qui s’atrevirà 
a plantejar un enigma: si abans 
de l’alba Turandot descobreix 
com es diu, podrà matar-lo. 
Turandot remourà cel i terra a 
la recerca d’informació.

Una princesa 
que mata els 
pretendents


