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ment per poder tirar endavant. Vaig 
parlar amb la meva altra mare [ano-
mena així la seva tia] i em va expli-
car moltes anècdotes. Jo sí que recor-
dava coses concretes, com em sentia 
llavors i com somiava que un dia em 
despertaria i ella tornaria a estar amb 
mi. També pensava que tothom que 
m’envoltava era dolent i me n’havia 
d’anar», explica Simón.
 Barrejant realitat i ficció, Estiu 
1993 narra l’estiu en què la petita i òr-
fena Frida (Laia Artigas) es trasllada 
al camp per viure amb els seus oncles 
(Bruna Cusí i David Verdaguer) i la se-
va cosina de 3 anys. Té un dolor gran i 
es fa preguntes que no sempre tenen 
resposta, però és una nena i vol jugar, 
divertir-se, tenir amics i sentir-se esti-
mada. És innocent, però amb un cos-
tat fosc: la gelosia per la seva cosina.

LA INTEL·LIGÈNCIA DELS NENS / «Per mi hi 
ha una cosa important a la pel·lícula: 
reivindicar la intel·ligència dels nens, 
com s’adapten a les situacions. Als 
nens se’ls ha de tractar amb normali-
tat, no com si fossin nadons. Un nen 
de 6 anys és capaç d’assumir moltes 
coses. Un altre tema és com gestiona 
les emocions. Però entendre, ente-
nen. La seva psicologia és complexa», 
afegeix la cineasta.
 Estiu 1993 no només inclou el punt 
de vista de la Frida. Els oncles (fins i 
tot la petitíssima cosina) compartei-
xen protagonisme perquè ells també 
han d’aprendre a gestionar les seves 
emocions. El pare –que treballa mol-
tes hores fora de casa– ho porta amb 
més normalitat, però la mare es veu 
obligada a aprendre a ser mare d’una 
nena que no ha parit.
 El debut a la direcció de Simón és 
una pel·lícula. Però també un tros de 
vida. Tot traspua tanta naturalitat 
que l’espectador no sap si està al ci-
ne o veient una història real. «A les 
nenes no els vaig donar el guió, no-
més els vaig dir el que havien de fer 
en cada escena. Als adults sí, però els 
vaig demanar que no el memoritzes-
sin gaire. Volia fer una pel·lícula amb 
un punt realista, amb molta veritat. 
A mi m’emocionen els films en què 
penso: això és la vida».

SENSE PUDOR / Mentre escrivia el guió, 
mai va sentir pudor per explicar una 
història tan íntima. «La paraula pudor 
la vaig sentir en les primeres entrevis-
tes que em va fer la premsa a Berlín. 
Fins llavors ni havia caigut en això, ni 
m’ho havia plantejat. Com que és 
una cosa que he explicat moltes vega-
des al llarg de la meva vida és com si 
m’hagués deixat de passar a mi, com 
si parlés d’una altra persona. La pel-
lícula m’ha servit per connectar amb 
tot això. Un cop acabada, sí que 
m’adono del pes que té. Però ja no hi 
ha marxa enrere. No tinc cap tipus de 
vergonya de la meva història, del mal 
de què van morir els meus pares. Pa-
teixo més per la meva àvia, que té 93 
anys i només ha vist un primer mun-
tatge del film. A vegades em pregun-
to què en pensarien els meus pares, 
però ells no hi són», conclou Simón, 
que ja té al cap altres històries per 
portar-les al cine. Ha nascut una di-
rectora. Recordin el seu nom. H

  

  

‘Rigoletto’ alça el vol
CRÒNICA Carlos Álvarez i Javier Camarena van impactar al Liceu

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
BARCELONA

D
ues grans veus i un des-
tí: donar vol a una lec-
tura de Rigoletto que in-
tenta arribar al fons de 

les verdaderes motivacions dels 
personatges de l’òpera de Giu-
seppe Verdi. Carlos Álvarez, en 
una espectacular demostració de 
recursos dramàtics i vocals per 
donar vida al bufó, i Javier Cama-
rena, que va brillar en el seu de-
but com a duc de Màntua, van ser 
els grans triomfadors de l’estrena 
al Gran Teatre del Liceu del mini-
malista muntatge de Monique 
Wagemakers amb excel·lent di-
recció musical de Riccardo Frizza. 
Désirée Rancatore (Gilda) va ser 
l’entregat però desigual tercer 
element d’aquest triangle de pas-
sions, enganys, opressiu amor fi-
lial i venjança.
 El públic, que va aplaudir els 
dos artistes durant diversos pas-
satges de l’obra i, al final, va fer 
extensiva aquesta bona acollida 
als restants membres del repar-
timent, en què va destacar l’im-
ponent baix Ante Jerkunika en-
carnant el sicari Sparafucile. Van 
ser igualment aclamats el cor, 
tant pel seu nivell en el cant com 
pels seus àgils moviments dins 
les geomètriques coreografies del 
muntatge. L’orquestra va acabar 
posant-se dreta per rebre les feli-
citacions de la sala.

 Una plataforma hidràulica rec-
tangular amb l’afegit d’una escala 
que dona molt de joc són suficients 
per situar el drama en un bellíssim 
espai atemporal. El vestuari de l’os-
caritzada Sandy Powell, dominat 
per tons púrpura d’aire cardenalici, 
ajuda a potenciar l’atmosfera d’una 
producció en què la mirada de do-
na de Wagemakers treu a la llum les 
conseqüències de l’abús del poder 
en la societat masclista de l’època, 
situant en primer pla la violència de 
gènere.

 La història de la venjança del bu-
fó deforme, aquí sense gepa, quan 
sap que la seva filla ha sigut viola-
da pel duc i raptada pels cortesans 
enemics, circula amb una fluïdesa 
extraordinària gràcies en bona part 
al treball d’Álvarez. El baríton com-
pon un Rigoletto de gran fondària 
dramàtica que retrata el caràcter 
de pare possessiu, gelós, incestuós 
i maltractador que dibuixa aquesta  
versió. La fúria es desferma quan la 
seva filla li explica el que li ha succe-
ït. Després de la mort de la seva do-

na, ella és l’únic tresor que li que-
da i no està disposat a compartir-lo 
amb ningú. La interpretació puja 
molts punts quan, en la tragèdia fi-
nal, s’adona del viatge sense retorn 
al qual l’ha portat la seva obsessiva 
vendetta. 
 Álvarez és un remolí que roda per 
terra, s’aixeca, es mou i expressa amb 
un cant sempre mesurat l’agitació 
que bull al seu interior. Ovacionat a 
l’ària Cortigiana, vil razza dannata i en 
altres moments com el quartet Bella 
figlia dell’amore, juntament amb els 
seus companys, es va mantenir ple-
tòric fins al final.

DUC DE GRAN FUTUR / Rancatore va te-
nir bons moments vocals, però li va 
faltar intensitat dramàtica per aca-
bar de donar el to que requereix el 
seu personatge. Camarena, en can-
vi, va denotar sentir-se segur del pas 
que ha fet en el seu salt d’estrella del 
bel canto a aquest rol verdià. La belle-
sa del seu timbre immaculat va res-
plendir des de l’ària Questa o quella, 
tota una declaració de principis del 
seu depravat personatge, fins a arri-
bar a la rutilant La donna é mobile in-
terpretada amb fidelitat a l’estil i 
sense forçar la màquina dels aguts. 
Com a intèrpret va treure a passejar 
els tics de personatge entabanador 
en la seva relació amb Gilda o de do-
minant depredador amb Maddale-
na (Ketevan Kemoklidze) i, en suma, 
va demostrar que estem davant un 
duc de Màntua de gran futur. H

El públic els va aplaudir 
a tots dos diversos  
cops i va estendre  
la bona acollida a la  
resta del repartiment

33 Carlos Álvarez i María José Moreno, en un assaig general de ‘Rigoletto’, al Liceu.
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Simon Rattle i 
la Filharmònica 
de Berlín, 
estrelles de 
BCN Clàssics

MARTA CERVERA 
BARCELONA

La segona temporada (2017-2018) 
del BCN Clàssics al Palau de la Mú-
sica inclourà l’últim concert que 
Simon Rattle oferirà a Espanya en 
la seva gira de comiat com a capi-
tà de la Filharmònica de Berlín, 
una de les orquestres de referèn-
cia en el món de la clàssica i amb 
la qual el mestre treballa des del 
1999. La cita, una de les més espe-
rades d’aquest cicle, serà el 8 de 
juny del 2018.
 «Estem satisfets dels resultats 
aconseguits fins ara», assenyala 
Llorenç Caballero, director artís-
tic de l’Orquestra de Cadaqués, 
que impulsa BCN Clàssics junta-
ment amb Alfonso Aijón, respon-
sable a Madrid d’Ibermúsica. De 
moment s’han venut 6.500 en-
trades i 100 abonaments per a la 
primera temporada (2016-2017), 
a falta encara de tres actuaci-
ons (els pròxims 26 de març, 27 
d’abril i 18 de maig).

 El Palau acollirà els set concerts 
previstos en l’acabada d’anun-
ciar segona edició, que obriran 
la violinista Viktoria Mullova i la 
Simfònica de Bamberg (10 de no-
vembre del 2017). A continuació, 
l’Orquestra de Cadaqués inter-
pretarà el Rèquiem de Mozart (13 
de desembre) en record de Sir Ne-
ville Marriner, que des del 1992 
va ser el principal director con-
vidat de la formació i que va mo-
rir l’octubre passat. També l’Or-
questra i Cors del Liceu li rendi-
ran tribut amb un altre Rèquiem, 
aquest de Verdi (20 febrer 2018). 
 L’Orquestra de Cadaqués ofe-
rirà dos concerts més. El 15 de 
març del 2018, juntament amb 
la versàtil pianista veneçolana 
Gabriela Montero i el director Jai-
me Martín, que oferiran obres de 
Rakhmàninov, Albéniz i l’Heroica 
de Beethoven. I l’11 de maig, amb 
Vladimir Ashkenazy a la batuta i 
el pianista Denis Kozhukhin, que 
interpretaran, un altre cop, Beet-
hoven i Rakhmàninov.
 L’únic recital previst anirà a 
càrrec de l’aclamat mestre Daniel 
Barenboim (11 de gener), que re-
petirà a BCN Clàssics per segon 
any consecutiu. H

SEGONA EDICIÓ

En el cicle també 
destaquen la violinista 
Viktoria Mullova i 
el veterà pianista 
Daniel Barenboim


