
Rodoreda va pensar en Sampietro
3Sergi Belbel adapta la tragicomèdia ‘La senyora Florentina i el seu amor Homer’

ESTER TORRAS 
BARCELONA

Han passat 24 anys des que Rosa No-
vell va rescatar d’un calaix l’obra La 
senyora Florentina i el seu amor Homer 
i va convèncer Mario Gas perquè do-
nés vida a l’obra dramàtica de Mer-
cè Rodoreda. Ara és Sergi Belbel qui 
agafa les regnes d’aquesta peça per 
tornar al TNC després de tres tempo-
rades d’absència. A mig camí entre 
la tragèdia i la comèdia, Belbel viat-
ja a la Barcelona modernista de prin-
cipis del segle XX i posa en escena el 

relat dels esforços que fa Florentina 
per construir la seva pròpia identitat 
com a dona en un ambient marcat 
pel desig masculí. L’obra es represen-
ta a la Sala Gran del TNC des d’avui 
fins al 2 d’abril.
 Aquesta és una de les cinc obres 
que Rodoreda va escriure en la seva 
breu carrera com a dramaturga du-
rant la dècada dels anys 50. Els perso-
natges es mouen en un ambient que 
connecta a la perfecció amb l’imagi-
nari de l’escriptora, un univers en ex-
pansió on prevalen la naturalesa i la 

bellesa; una «celebració de la vida», 
en paraules del director, que con-
trasta amb la tristesa i melancolia 
que destil·len les figures femenines.

UNIVERS FEMENÍ / Quan Xavier Albertí, 
director artístic del TNC, va proposar 
aquesta obra a Belbel, aquest va estar 
a punt de rebutjar-la perquè «tenia 
massa present el muntatge de Gas». 
No obstant, quan la va rellegir pen-
sant en Mercè Sampietro en el paper 
de Florentina, va decidir acceptar-ho. 
«Si Rodoreda hagués conegut Sampi-

ESTRENA AL TNC

etro, segur que també l’hauria tingut 
en ment», assegura.
 L’actriu encarna una professora 
de piano de Sant Gervasi que està ce-
ga d’amor per un home casat i amb 
fills (Toni Sevilla). Segons Belbel, 
Florentina i les seves tres insepara-
bles veïnes (Margarida Minguillón, 
Teresa Urroz i Carme Callol) viuen 
sota l’estigma de «no ser dones com-
pletes sense els homes», però amb 
els seus petits treballs i la seva amis-
tat els donen lliçons de llibertat i in-
dependència. «És una obra molt ac- 33 Mercè Sampietro.
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Compte enrere per a la nova 
experiència Canet Rock
3Ja s’han venut gairebé 4.000 entrades per a la cita, prevista per a l’1 de juliol 

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

S
opa de Cabra, Els Amics de 
les Arts, Gossos, La Iaia, Ita-
ca Band i fins a 12 noms, en-
tre els quals hi ha els quatre 

que ja es van donar a conèixer, Jarabe 
de Palo, Txarango, Zoo i Doctor Prats, 
constitueixen els arguments artís-
tics de Canet Rock per tornar a om-

plir aquest any, el dissabte dia 1 de ju-
liol, el seu recinte tradicional del Pla 
d’en Sala. Nova edició, la quarta, 
d’aquest Canet nova era, concebut 
com a aparador musical de l’escena 
catalana a través de «12 hores de mú-
sica i festa».
 Ja s’han venut «gairebé 4.000 en-
trades» fins i tot abans de donar-se 
a conèixer gran part del programa, 

va destacar la seva directora, Gem-
ma Recoder, ahir, en la presentació 
del festival. Això significa que «Ca-
net Rock s’ha consolidat com a ex-
periència», associant la seva marca 
a una sèrie de propietats. «És un es-
pai de llibertat on passar-ho bé», va 
sintetitzar el seu «assessor espiritu-
al», Josep Maria Mainat, l’excompo-
nent de La Trinca, que tornarà a pu-

QUARTA EDICIÓ DEL FESTIVAL no encaixava amb els seus fulls de ru-
ta ni els seus dissenys de producció. 
Serà un concert que, com tots els de 
la mostra, no superarà l’hora de du-
rada (mana el dinamisme escènic) i 
en què interpretaran un repertori 10 
cançons del qual, la majoria, seran 
seleccionades pels seus seguidors a 
través de Catalunya Ràdio.
 Canet Rock no és tant un festival 
on presentar a fons un disc, va rao-
nar Joan Enric Barceló, d’Els Amics 
de les Arts, com «la festa major de 
Catalunya», i per això, encara que el 
grup barceloní tindrà nou treball, 
Un estrany poder (surt aquest diven-
dres), anirà al Pla d’en Sala «a tocar 
hits». A aquesta idea també s’acull 
Jarabe de Palo, que oferirà un con-
cert singular, només per a Canet, en  
què celebrarà els seus 20 anys de tra-
jectòria amb un format de banda, 
proposta molt distanciada dels reci-
tals acústics a veu i piano que oferirà 
aquest any Pau Donés sota el títol de 
50 palos (el 20 de maig al Liceu, Festi-
val del Mil·lenni).

33 Foto de família dels artistes que participaran en la quarta edició de Canet Rock, ahir, durant la presentació del programa a Barcelona. 

FERRAN SENDRA

jar a l’escenari, aquesta vegada si-
tuant en el seu punt de mira «unes 
adaptacions del rock internacional 
al català», sempre «intentant no fer 
el ridícul», va fer broma.

SELECCIÓ DEL PÚBLIC / Sopa de Cabra 
anirà per fi a Canet Rock després d’al-
guns intents, en els últims anys, que 
no van fructificar perquè el festival 



tual perquè, encara que les coses 
han canviat, tot el que passa en la 
funció ho coneixem o ho veiem 
avui a través de la televisió», ex-
plica Sampietro.
 El text, afegeix Belbel, «con-
fronta la dona catalana de l’al-
ta burgesia amb una noia de po-
ble, Zerafina, que representa la 
Catalunya rural». En definitiva, 
«són dues Catalunyes que es tro-
ben i es donen la mà des de la con-
dició de dona». El director tam-
bé ressalta la importància de res-
pectar l’edat dels personatges en 
el teatre, encara que lamenta que 
«a partir dels 40 anys, no hi ha pa-
pers per a les dones». Trobar  Zera-
fina, una noia de 18 anys, li va cos-
tar tres mesos, fins que finalment 
va aparèixer Elisabet Casanovas 
(la Tània de Merlí), que debutarà a 
la Sala Gran del TNC amb aquest 
clàssic.  H
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DOS GRUPS PENDENTS / El grup Gos-
sos tenen disc fresc, Zenit, i altres 
bandes el llançaran aquesta pri-
mavera que ve: la valenciana Zoo 
(Raval), Txarango, La Iaia i Itaca 
Band. Búhos vindran immersos 
en  la seva campanya Lluna plena, 
treball que van llançar l’any pas-
sat, i, entre actuació i actuació, 
Miquel del Roig es dedicarà a ofe-
rir els seus «miniconcerts de 15 
minuts» de durada, informat que 
«no hi ha gaires músics capaços 
de fer ballar 20.000 persones amb 
només una guitarra», va destacar 
Laura Duran, directora artística 
del festival. Queden pendents dos 
noms per completar el cartell, un 
dels quals sortirà d’un concurs 
destinat a bandes que disposin 
d’almenys un disc publicat i que 
hagin realitzat un mínim de 20 
concerts.

 Canet Rock, festival adherit a la 
plataforma solidària Cultura amb 
causa i a la campanya Volem aco-
llir, manté així els principis que 
van regir el seu retorn el 2014: 
reflex de l’escena del país, essen-
cialment al voltant del pop, el  
rock i el mestissatge de caràcter 
festiu o reivindicatiu, i certa fide-
litat a l’imaginari sentimental de 
la primera versió del festival, als 
anys 70, amb aquest únic escenari 
que centrarà les mirades i «on no 
pararan de passar coses», va asse-
gurar Gemma Recoder.
 La mostra, amb entrades al 
preu únic de 35 euros (el de llan-
çament va ser de 25 euros), espera 
acollir les 20.000 persones que hi 
han anat els últims anys i que la 
fan viable i sostenible. En aques-
ta quarta edició, els asistents dis-
posaran d’una nova facilitat en 
transport, ja que Renfe aplicarà 
un 30% de descompte a tots els 
bitllets a Canet des de qualsevol 
punt d’Espanya. H

Comptarà amb
Sopa de Cabra, 
Txarango, Jarabe de 
Palo, Els Amics de les 
Arts, Gossos i La Iaia

JOAN PUIG

33 Àlex Ollé, al Gran Teatre del Liceu, dilluns, durant els assajos de ‘Quartett’.

MARTA CERVERA
BARCELONA

El director escènic Àlex Ollé (Bar-
celona, 1960), un dels capitans de La 
Fura dels Baus, torna al Liceu amb 
Quartett, òpera contemporània de 
l’italià Luca Francesconi, deixeble 
de Luciano Berio. La trama es basa en 
una obra teatral de Heiner Müller ins-
pirada en Les amistats perilloses, de Pi-
erre Choderlos de Laclos, i hi ha fun-
cions programades per avui, el 26 i el 
27 de febrer i el 2 i el 3 de març.  

–¿Què pesa més en l’obra? ¿La mi-
sèria moral dels personatges o el se-
xe? 
–La misèria moral, sens dubte. Quar-
tett parla d’una classe alta, burgesa, 
que viu d’esquena a la realitat. Gent 
que existia al segle XVIII i també ara. 
Aquesta obra il·lustra la decadència 
de la societat occidental.

–¿Quins personatges d’avui podrien 
ser els protagonistes de Quartett? 
–Qualsevol parella acomodada avor-
rida que viu en la monotonia i que 
per sortir-ne estableix un joc i un 
desafiament entre ells que els porta 
a la mort. Metafòricament, Quartett 
és la posada en escena d’una relació 
caníbal, perquè a través de les parau-
les es destrossen l’un a l’altre.

–Durant una hora i 20 minuts, s’es-
tableixen jocs de seducció i canvis 
de rol entre el vescomte de Valmont 
[Robin Adams] i la comtessa de Mer-
teuill [Allison Cook]. ¿Molt millor que 
les pel·lícules de la sèrie 50 sombras 
de Grey? 
–Aquí la pornografia està en el text, 
no tant en les accions. El que sí que es 
genera és una sensació de claustrofò-
bia. Els protagonistes estan una hora 
i mitja tancats en un espai molt petit 
dissenyat per Alfons Flores: una cai-
xa suspesa per 600 cables de tres mil-
límetres que genera un efecte d’aïlla-
ment absolut.

–¿Com va arribar a aquesta idea? 
–Müller diu que la seva obra trans-
corre tant en un saló abans de la Re-
volució francesa com en un búnquer 
després de la segona guerra mundi-
al. Això em va inspirar la idea de l’aï-
llament. Per un costat, hi ha el que 
passa a l’interior de la caixa, el que 
és més realista, el que diuen els pro-
tagonistes. L’exterior simbolitza la 
ment dels personatges i està treba-
llat amb imatges de vídeo de Franc 
Aleu que recreen les pors, els somnis 
i els malsons.

–¿Disfruta més amb un òpera de no-
va creació o amb la reinterpretació 
de títols famosos? 
–Pel que fa al procés de creació, pre-
fereixo partir de zero. La primera 
vegada va ser amb D. Q. Don Quijo-
te en Barcelona, amb llibret de Justo 

Navarro i música de José Luis Turina. 
Ara estic treballant en Frankenstein, 
una idea que vaig proposar a La Mon-
naie de Brussel·les, on s’estrenarà el 
2019. La música és del nord-americà 
Mark Grey, i el llibret, de Júlia Cano-
sa, una noia de Barcelona.

–El Liceu no acostuma a programar 
gaire òpera contemporània…
 –Segur que és per un tema econòmic. 
Produir òperes és car i portar obres 
com aquesta suposa un risc perquè 
no tenen la taquilla d’una obra de 
repertori. És d’agrair que Christina 
Scheppelmann hagi volgut progra-
mar Quartett, però també té la seva lò-
gica. Feia temps que no veníem al Li-
ceu; s’ha pogut muntar i assajar en 
només vuit dies, i això representa un 
estalvi de costos, i, a més a més, es va 
estrenar amb èxit a La Scala de Mi-
là [va rebre el premi a la millor nova 
producció de l’any] i després  s’ha vist 
a Viena, Lilla, Porto, Buenos Aires...

–¿S’imaginaven Carlus Padrissa i 
vostè que arribarien tan lluny en el 
món de l’òpera quan van començar 
amb La Fura dels Baus? 
–En absolut. No teníem gaire coneixe-
ment sobre l’òpera. Però vam entrar 
en aquest món d’una forma molt na-
tural després de muntar l’espectacle 
inaugural de la cerimònia dels Jocs de 

Barcelona. El Festival de Música i Dan-
sa de Granada ens va invitar a fer La At-
lántida, de Manuel de Falla, i a nosal-
tres ens va fer molta gràcia i vam dir: 
«¿Per què no?».

–A partir d’aquí va ser un no parar. 
–Sí. Vam fer El martiri de Sant Sebastià 
de Claude Debussy i vam tenir la sort 
que ens va venir a veure Gérard Mor-
tier, que dirigia el Festival de Salz-
burg, i ens va oferir fer allà La damna-
tion de Faust. Vam pensar en Jaume 
Plensa, un dels grans artistes plàs-
tics d’aquest país, per a l’escenogra-
fia, i ens vam entendre tan bé que 
vam fer junts La flauta màgica i El cas-
tell de Barbablava.

–Amb la perspectiva que li dona tre-
ballar gran part de l’any fora, ¿com 
veu Barcelona? 
–Uf, ¡quin tema! Doncs la veig una mi-
ca com l’òpera. Lamentablement, ara 
Barcelona es mira molt el melic. No té 
una visió oberta. Notes que s’està des-
tinant tanta energia a algunes qües-
tions que fa que se’n perdin moltes 
altres. Estic a favor del referèndum, 
però el desgast que tota aquesta si-
tuació està comportant no ens dei-
xa veure molts altres reptes que són 
importants. Esperem que d’una vega-
da passi alguna cosa i s’obri una mica 
l’horitzó. H

«‘Quartett’ posa en escena 
una relació caníbal»

«Produir òperes és 
car i portar obres 
com aquesta és 
un risc perquè no 
tenen la taquilla 
d’una de repertori»

ÀLEX OLLÉ  Director escènic, torna al Liceu amb una versió de ‘Les amistats perilloses’


