
36 LAVANGUARDIA C U L T U R A DIMECRES, 1 MARÇ 2017

El furer Àlex Ollé reflexiona sobre per què s’ha especialitzat a modernitzar ‘Carmen’ o ‘Madama Butterfly’

El retornal futurde l’òpera
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Ansiosos per innovar i per trobar
la manera de programar els tí-
tolsdel repertori queatreuenel
gran públic sense caure en la
museïtzació del gènere, els

gransteatresd’òperadelmóntenenenLaFu-
radelsBausungranaliat.Desdelasevairrup-
cióenelmóndel’òpera, faduesdècades,amb
aquellaAtlàntida o aquellMartiri de sant Se-
bastià...onelmàrtirromàdelacantatadeDe-
bussy es convertia en paradigma de la re-
bel·lia,LaFuras’haconsolidatcomaquellex-
traque totmuntatgeoperísticnecessita.
Especialment quan es tracta de títols mil

vegades visitats, com aquestaNorma que va
estrenarÀlexOllé l’anypassatalCoventGar-
den,oaquestaCarmenquelihandemanatara
aTòquio.I tot iaixò, tambéelscompositorsel
volenapropperatítolsdenouencuny:laseva
forçaescènicagaranteixquehihagiunpúblic
per a la no sempre digeriblemúsica contem-
porània.ÉselquepassaambQuartett ,deLu-
caFrancesconi,queencaraésalLiceu–demà
idemàpassat, últimsdies–ambelspersonat-
gesdeLes liaisonsdangereusesenescena.
“No entenc per què els teatres em donen

Normes,Madames Butterfly, Trovatores, Tu-
randots i Càrmens, quan és clar que m’escau
mésunWozzeckounaLuludeBerg, oLahis-
tòriad’unsoldatdeStravinski”,comentaelfu-

rer durant una entrevista que se celebra sota
elspernilsquepengenalbarquehihasotade
casa seva, a Barcelona. “Crec que busquen el
contrast, miren a veure què farà aquest amb
un títol que s’ha fet centenars de vegades, a
veurequinmatíshipotdonar”.
Si fos per ell, assegura, treballaria sempre

amb autors vius. “És molt enriquidor, però
suposo que fer sempre música contemporà-
nia tambéemcansaria. El quem’agradaria és
fer obres del segle XX, Schönberg, Dallapic-
cola, Debussy, encara que també em puc en-
tusiasmar ambunaMadamaButterfly, ja que
tot depèn sempred’unbon llibret. Ja pots te-
nir unamúsicamagnífica, que si nohi hauna
bonahistòria no arribaràs a tenir un especta-
cle totalquearribiper totsels sentits.Aixòho
veus en moltes òperes de repertori que has
d’actualitzar per poder involucrar el públic i
aconseguir que d’alguna manera s’hi senti

identificat. Has de trobar certa coherència.
Encanvi,aixònot’hoplantegesquancreesde
zeroambelcompositor: aquí faselquevols”.
DeQuartett, que lihavalgut elpremieuro-

peu Abiatti a millor producció nova, Ollé en
destaca la coherènciaques’assoleixquanpot
participar del procés de creació de l’obra,
comva ferambLucaFrancesconi.
“AQuartettnohiharesquedistregui.L’es-

cenografia, els llums, el vídeo... tot és un tre-
ball quirúrgic al qual s’ha arribat disseccio-
nant el text de Heiner Müller i interactuant
ambelcompositorillibretistamentre creava.
El nostre plantejament escènic va inspirar
fins i totmatisosdiferentsenlamúsica, jaque
diferenciàvem espais a tres nivells, cosa que
va donar al compositor un punt de partida a
l’horadetrobarmatisosperacadaun:lareali-

tat dins de l’habitació en escena, l’exterior de
la naturalesa evocat pels vídeos, l’espai dels
somnis i el subconscient”, explica.
L’agenda d’Àlex Ollé per als pròxims tres

anysésd’infart.D’aquíunsmesosestrenaAl-
ceste de Gluck a Lió, i també Jeanne d’Arc a
Frankfurt, un títol que finalmentnoprotago-
nitzarà l’actriu Marion Cotillard com estava
previst, jaquehacancel·latdesprésdetenirel
segon fill –cap problema: a Alemanya ja han
trobatl’estrelladeHollywoodnacionalquela
pugui substituir–. De fet, aquest tràfec que
duu el furer inclou tant reposicions dels seus
muntatges composar en solfa noves produc-

cions.Peròmentre l’Òperade Torí,perposar
només un exemple, li ha encarregat per al
2020unaLadyMacbethque li fa “molta il·lu-
sió”, el Liceu s’ha de conformar, després de
Quartett,deportarunaltrecopunareposició:
seràelTristanyiIsoldaquelivaproduirLiófa
sisanys.Aixídoncs,aquí,desdeLegrandma-
cabredel2011,nos’apostaperLaFura.
“Entenc que al Liceuhi ha ganes de fer co-

ses–reflexionaeldirectord’escena–,peròte-
nenunproblemaeconòmic.Faltamecenatge.
Ipucentendrequelesadministracionsarate-
nen altres prioritats. Però hi ha una classe
mitjanaburgesaaBarcelonaquepotserdeixa
d’anara l’òpera ia lescosesquefemaquí.Mal
que ens pesi, aMadrid hi passenmoltes més
coses i cada cophi hamés artistes que se n’hi
van.Enshauriade ferpensar.Algunacosano
s’estàfentbé.Icrecqueelfetpolítictambéin-
flueix molt: el tema de l’independentisme té
uncostenergètic,amoltsnivells.Esticafavor
del referèndum, però hi ha tanta energia en
aixòqueesdeixadeposarenaltrescoses...”.
A la pregunta de si troba a faltar treballar

amb Carlus Padrissa, amb qui va formar un
important tàndem després d’assumir els dos
furerslacerimòniainauguraldelsJocsdel92,
Ollé apunta que va ser una separació natural.
“Si Gerard Mortier encara fos viu possible-
ment tornaríem a treballar junts de tant en
tant. Ens compenetràvemmolt bé, ell és una
persona molt creativa, amb una energia im-
parable, imentreell volava jo l’agafavadel ta-
ló per tocar de peus a terra. Però està bé que
ara ens arribin els encàrrecs a cadascun de
nosaltres, perquè ens obliga a crear el nostre
propiequipiaixòensenriqueix.Sihaguéssim
continuat junts, el llenguatge s’hauria esgo-
tat, comeldeLaFuraenel seumoment.”!

CÉSAR RANGEL

Olléenunacantonadade l’Eixample,mentreel seu Quartettcontinuafinsaldia3alLiceu

Unagatzaraexcessiva

La senyoraFlorentina i el
seu amorHomer

Autora:Mercè Rodoreda
Lloc i data: Sala Gran del TNC
fins al 2 d’abril del 2017

JOAN-ANTON BENACH

Fastuosa posada en escena de la
millor obra de teatre de Mercè
Rodoreda.Comsi es fesunhome-
natge pòstum a l’autora, de qui
van ser ben conegudes les afecci-
ons florals, l’escenari gran del
TNC sobreïx de roses de tots co-

lors, gràcies a l’escenografia que
Max Glaenzel ha concebut per a
La senyora Florentina i el seu
amor Homer. La veritat, però, és
que tanta flor reunida te l’imagi-
nes provocant un greu enfarfec
flairós, mentre que el final de la
funció, amb les actrius al jardí ju-
gant amb les roses –sense tija?
Sense espines?– com si fossin pi-
lotes de drap, és una imatge sen-
zillament delirant.
Amb aquest apunt últim, Sergi

Belbel, el director, ha volgut ex-
tremar la seva lectura marcada-
ment festiva de l’obra, fent que la
Florentina i els personatges fe-

menins que l’acompanyen cele-
brin enjogassades haver acordat
prescindir per sempre més dels
mascles. Com tota comèdia dra-
màtica, els registres de La senyo-
ra Florentina... es poden despla-
çar cap a la banda més lleugera o
la més seriosa sense trair l’origi-
nal. L’any 1994, al Romea (Centre
Dramàtic de la Generalitat), Ma-
rio Gas va fer que l’obra triomfés
amb un to malenconiós molt ben
treballat per l’enyorada Rosa No-
vell. Un eficaç PepCruz era l’Ho-
mer, i les dones que acompanya-
ven la protagonista no alteraven
més del compte l’atmosfera de la
representació, llevat dels mo-
ments adjudicats a la minyona
Zerafina (Rosa Renom) amb el
seu parlar papissot.
Ara, en canvi, en el muntatge

del TNC, a les tres amigues de
Florentina, que omplen unes
parts notables de la funció, Belbel
ha volgut dotar-les d’una vivaci-
tat costumista, amb llargues se-
qüències obertament còmiques.
Són la Perpètua, la Júlia i la Zoila
(Margarida Minguillón, Teresa
Urroz i Carme Callol), lliurades a
una gestualitat exagerada, a un
caminar a saltirons (Zoila) horro-
rós, a les velles fórmules del teia-
tro de diumenge a la tarda, tot
plegat amb la missió d’omplir la
SalaGrande riallades, que aques-
ta, suposo, deu ser lamaneramés
fàcil d’aconseguir l’èxit de públic.
M’inclinoapensarqueaquest ob-
jectiu està assegurat, atès que, a
més del trio esmentat, la Zerafina
està en mans d’Elisabet Casano-
vas, una professional assídua de

Merlí i, doncs, intervé aLa senyo-
ra Florentina... amb els aplaudi-
ments posats; a banda d’això, cal
reconèixer que la jove actriu té
una actuació molt brillant.
Per sort, el contrapès de tanta

gatzara és a càrrecdels dos prota-
gonistes principals, dues figures
d’enorme relleu interpretatiu.
Mercè Sampietro component
amb sobrietat i autoritat una Flo-
rentina imponent (menys quan
ha d’acompanyar al piano els cu-
plets –aportació del TNC– que
canten les tres amigues) i Toni
Sevilla, esplèndid, fent d’Homer
amb els millors recursos que se li
coneixen. I atenció: el diàleg de la
dona i el vidu ploramiques de
l’acte tercer val per tota la funció.
L’ha dirigit sàviament Belbel, i
Sampietro i Sevilla l’han brodat.!

CRÍT ICA DE TEATRE

“Esticafavordelreferèndum
perla independència,peròes
posatantaenergiaenaixòque
noesposaenaltrescoses...”

“Sipoguésescollir, treballaria
sempreambautorsvius, tot i
quepotser fernomésmúsica
contemporàniaemcansaria”


