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Lluís Pasqual dirigeix al Teatre Lliure una sintètica ‘Medea’ de
només una hora amb Emma Vilarasau com a protagonista

Medea,Trump i
l’explosió irracional

JUSTO BARRANCO
Barcelona

En poques setmanes,
tres grans tragèdies
gregues han aterrat a
lacartellerabarceloni
na. Primer Troianes,

desprésÈdip i,ara,Medea. “Ensde
vem sentir molt desesperats i des
emparats, i anem a buscar l’arrel.
Perquè darrere de Troianes, Èdip i
Medeahi ha una fortíssima violèn
cia. Segurament necessitem expli
carnos la violència dels altres i la
nostra”, assenyala sobre la sorpre
nent coincidència Lluís Pasqual,
que aquest dimecres estrena alTe
atreLliuredeMontjuïcunasintèti
caMedeadenomésunahoradedu
rada amb Emma Vilarasau com a
granprotagonista.
Medea, l’estrangera, la fetillera,

l’enamoradadeJàson,aquiajudaa
aconseguir el velló d’or contra el
seu propi pare. La dona que des
prés de seguir en el seu periple el
granheroi i tenir fillsambell,acaba
ressentida: Jàson l’abandonaràper
casarse amb la filla del rei de
Corint, on viuen. La revenja de
Medea serà ferotge. I arrasarà amb

tot, inclosos els seus propis fills.
“Per què cal fer Medea avui?

Quanunassajasempreintentabus
car referents contemporanis”, ex
plicaPasqual. Idiuque“simuntés
simaraRicardIII iescenifiquéssim
labaralladelesduesreines,diríem:
mira, Letizia i Sofia l’altre dia a la
catedral de Palma. Hi ha referents
concrets sempre. Iels concretsque
ens serveixen per a Medea avui al
món són infinits. Perquè ha explo
tat, probablement perquènopodia
ser de cap altramanera, una irraci
onalitat immensa. Si un pensa que
estem governats pel xinès, de qui

quatre dècades. Ara s’ha atrevit a
repetirtenintEmmaVilarasau,que
assenyalaque “Medeaésunperso
natge inabastable”. “És l’altre, l’es
trangera, la diferent, allò que la
gent tem, que desconeixem i no
mésperdesconèixerhoens fapor.
Té una part del monstre que tots
podem portar dins. És la víctima
d’una situació molt injusta i acaba
sent el botxí d’aquesta situació.
Medea entra en un estat de des
equilibri i continua en aquest estat
tota l’obra,queésmoltmésqueuna
discussió matrimonial o seria ba
nal.Hihaunsentimenttràgic.L’es

pai escènic és molt gran i em pre
gunten si no em perdo, però la im
mensitatdelsentimentquehihaen
Medea seria inversemblant en un
espaipetit”, apunta l’actriu.
I recordaqueMedea “ésunado

na gelosa, humiliada, i no pot ac
ceptarho per com és, per l’estatus
que té, per la sevaprocedència. I es
revolta contra aquesta situació in
assumibleper a ella, nopotmarxar
amblacuaentrecames”.Enaquest
sentit, recorda que preparant
l’obra “de vegades parlàvem del
terrorisme,quenohi té resaveure,
però sí: es tracta també de cultures
diferents que s’enfronten, que no
s’entenen. Perquè els grecs perta
nyien a unmónmolt racional, amb
lògica, Estat, llei. I Medea ve de
l’Àsia, la titllen de salvatge, hi ha
fins i totunmonòlegdemenyspreu
de Jàson a la cultura d’aquesta do
naquehohadonattot,quehadonat
la sevavidaperell”.
Una dona a la qual ell traeix. “La

traïció es fa per a ella inassumible,
fins al punt que hi ha un moment
que el dolor de Medea aparta en
bloc tots els altres sentiments,
s’apodera d’ella la ira, la ràbia, la
culpa,molts sentiments quenopot
assumir”, reconeix Vilarasau. “Pe
rò no és una boja, reduirla a això o
la revenja és simplificarlamolt.És
cert que la ira és una cosa que tots
tenim dins, amagadeta, i de vega
des quan la deixes anar, quan no
mésetdomina la ira i els altres sen
timents desapareixen, et pots per
dre. Però és difícil comparar
Medea amb una persona de talla
humana,ésferlapetita”,conclou.c
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Una escena de laMedea que dirigeix Lluís Pasqual al Lliure deMontjuïc

ElWalhalla deVerdi
Attila

Autor:GiuseppeVerdi (versió
concert)
Intèrprets:IldarAbdrazakov
(Attila),AnnaPirozzi (Odabella),
VasilyLadyuk(Ezio), JosepBros
(Foresto), JosepFadó(Uldino),
IvoStantxev (Leone).Orquestra
Simfònica iCordelGranTeatre
delLiceu
Dir.musical:SperanzaScappucci
Llocidata:Liceu(8/IV/2018)

JORDI MADDALENO

Gran explosió musical al Liceu
gràciesalafuncióenversiódecon

certdel’òperaAttila.UnVerdijove
i ple demelodies inspirades i força
dramàtica que l’equip vocal, lide
rat pel baix baríton IldarAbdraza
kov i la batuta debutant a Barcelo
na,SperanzaScappucci,vanportar
amb autoritat el primer i amb un
gran sentit del ritme la segona, per
a alegria d’un públic que va aplau
dir amb fervor i al qual només li va
faltar cridar “Viva Verdi”. La fór
mula de l’èxit no sempre funciona,
però aquesta vegada els ingredi
entsvansumar.Abdrazakovésuna
veu de bellesa vellutada pel que fa
alcolor,detimbreatractiuiambun
registre rodó del qual treu partit
gràciesaunfraseig impecableamb
un cant no mancat de seducció.

L’Attila d’Ildar, més baríton que
baix, llueix en mitjans i és un can
tant generós i amb carisma, requi
sits indispensables en aquest títol,
en què enamora gràcies al seu po
satvocalifísic,queelconverteixen
un intèrpret idoni. El cantant rus
està en un moment vocal esplèn
did, va coronar ambèxit àries i du
os, sempre amb les respectives ca
balette, però va brillar especial
ment en l’ària Mentre gonfiarsi
l’anima...Oltrequellimiti,cabaletta
que el dia de l’estrena va arribar a
bisar, un fet insòlit que el conver
teix en el primer baix a bisar al Li
ceurenovat.Eldebutenel rolde la
soprano napolitana Anna Pirozzi
com a aguerrida Odabella va ser
unade les clausdel triomfvocal de
la vetllada. Un paper temible, de
soprano dramàtica de coloratura,
amb una primera intervenció exi
gent i espectacular:Sentodi patria,

que va cantar amb valentia i mit
jans, desplegant coloratura, aguts i
un arriscat sentit dramàtic. Llàsti
ma que en la segona intervenció,
l’elegíacaO nel fuggente nuvolo no
va aconseguir la profunditat i be
llesa que requereix la línia belcan
tista ambproblemesesporàdics en
l’emissió. Amb tot, Abdrazakov i
ella es van emportar les ovacions
de la nit. El baríton rus Vasily La
dyuk, guanyador del primer premi
delViñas el 2004, tornava al Liceu
enelpaperd’Ezio,ambmitjansvo
calsbrillantsisobrats,totiaixòliva
faltarconjugarmillorl’estilennom
d’unademostraciódepotènciaque
vapecarde faltadecolors i expres
sivitat.
Satisfacció pel retorn del tenor

de la casa, JosepBros, queenelpa
per de Foresto va desplegar el seu
millor fraseig i estil belcantista.
Impecables l’Uldino de Josep Fa

dó i el Leone d’Ivo Stantxev. Una
òperadeVerdi enquè en la prime
ra intervenció del cor s’esmenta el
Walhalla i s’invocaWotan en més
d’unaocasió?Cosesdelamitologia
del llibretista en la seva febril ima
ginació de la figurad’Attila. Aquell
esperitguerreritruculentdelahis
tòriatéenlapartituraunfestivalde
ritme belcantista que la directora
Speranza Scappucci va saber con
certar amb esperit i energia. Mal
grat algun moment de gruix or
questralcoral, la italianava triom
far per una empàtica lectura amb
unaOrquestra del Liceude so viu i
brillant. Cal felicitar altra vegada
Conxita García per la seva sempre
arreglada tasca amb el cor, aquí
molt protagonista en la personifi
caciódelpobleguerrerdelshuns.
VerdivafirmarunWalhallamu

sical i lasevaúltimarecreacióalLi
ceuhaestatmésquesatisfactòria.c

CRÍT ICA D’ÒPERA

norecordomaielnom,perTrumpi
per Putin, no surts del llit. Gela la
sang perquè és la pura irracionali
tat.L’EstatIslàmicigual.Estemen
voltats”. “Per això amés deMedea
faremambl’EmmaalLliuredurant
tresdies la lecturadramatitzadade
laBérénice deRacine, que és l’arri
badadela llum, laraó,desprésde la
foscor de Medea: un moment, pa
rem, pensem, ja que els éssers hu
manspodempensar,parlem,jaque
podemparlar, inoutilitzemnomés
la ira, el pitjorpecatdels grecs”, re
marcaPasqual, queexplicaquepel
muntatge que arrencademàha fet,

amb Alberto Conejero, una síntesi
de laMedea d’Eurípides i la de Sè
neca. Unmuntatge en el qual hi ha
projeccionsdevídeo i “cites subtils
alaMedeadeLarsvonTrierialade
Passolini”. I música de Jeff Buck
ley,Radiohead,Metallica,Nirvana,
Purcell i fins i totunaantiga tonada
asiàticaquesonaenunaescenogra
fia que intenta “eliminar el teatre,
que lapotentarquitecturadelLliu
renoexisteixi”.
El director reconeix que per fer

Medea sobretot cal tenir l’actriu, i
ho sap molt bé perquè ja va dirigir
Núria Espert en elmateix paper fa

“Quecoincideixintres
tragèdiesaBarcelona
podriavolerdirque
enssentimdesesperats
idesemparats”


