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S
i el que volia Paco Azorín
era sorprendre, que estigui
tranquil. Ho ha aconseguit.

La «seva» Traviata és idel a l'es-
trenada per Giuseppe Verdi el
 pel que fa a l'argument, però
el gir pel que fa al muntatge, a l'es-
cenograia i també al punt de vis-
ta, és evident i tangible. La seva di-
recció escènica és un dels punts
forts de l'obra, que s'ha vist i
aplaudit a Peralada en dues nits
que ha tancat amb molt bona
nota. Una visió més trencadora,
moderna i feminista, plena d'ele-
ments impensables dos segles en-
rere que enganxen i sorprenen
l'espectador. Ara bé, és la música
de l'Orquestra Simfònica del Gran
Teatre del Liceu de Barcelona, i
sobretot les veus de René Barbera
(Alfredo), Quinn Kelsey (Giorgio)
i Ekaterina Bakanova (Violetta)
els ingredients que més brillen.

Sobretot la soprano russa. Una
excel·lent interpretació, de prin-
cipi a i, creïble i entregada, la fa
menjar-se l'escenari i a qualsevol
que es posi per davant. Bona no-
tícia que sigui precisament Violet-
ta la més destacada d'una obra
que vol potenciar l'apoderament
de la dona d'avui dia. Bakanova és
una bèstia. Ho dona tot, repetint
els èxits que ha col·leccionat amb
el mateix personatge a Florència,
Dresden i Venècia. Trasllada a
l'espectador tot el repertori de
sentiments que viu del primer al
tercer acte. La joia, l'amor, el de-
sencant, la tristor. Merescudíssi-
ma l'ovació inacabable que va re-
bre a la segona nit, repetint així
l'escena del dia de l'estrena. Bar-
bera i Kelsey, els dos altres prota-
gonistes principals, semblen un
esglaó per sota; no desentonen i
en cap moment fallen, però se'ls
fa impossible arribar al nivell
d'una Bakanova imperial.

Menció a part mereix la com-
plexa producció liderada per Paco
Azorín, que aposta per una Tra-
viata trencadora, plena d'ele-
ments que, en alguns moments,
arriben a saturar l'espectador,

però que li serveixen per poten-
ciar la idea que fa temps que li ba-
lla pel cap. «En els moments que
vivim és absolutament necessari
donar-li un gir a l'obra i apostar
per una lectura des de l'òptica de
la protagonista», declara, tot ex-
plicant que el que ha volgut és
«lluitar contra la visió masclista i
opressora que designa aquesta
dona lluitadora com una extravia-
da, una perduda». 

La producció és ben cridanera.
D'una banda, pel vestuari; ja no el
dels protagonistes, sinó el que

llueixen els membres del nom-
brós Coro Intermezzo. De l'altra,
no hi falten els acròbates, les ba-
llarines i algunes frases cèlebres
que apareixen en el moment
oportú per reforçar la idea femi-
nista de l'obra.

Curiós és el doble pla que es
planteja en més d'una ocasió,
amb un escenari horitzontal que
passa a ser vertical, deixant a baix
els protagonistes reals per deixar
surar els sentiments i emocions.
Una idea atrevida i original, enca-
ra que potser queda en un segon
terme i no se li treu prou suc, ja
que l'ull de l'espectador, sobretot
si Bakanova és a escena, se'n va
inevitablement cap al món en
carn i ossos. I menció especial
mereix la nena que apareix de ma-
nera intermitent al llarg de la fun-
ció, dividida en dues parts i que en
cap moment es fa feixuga. La me-
nuda, un element inexistent en la
història original, és una aposta
personal d'Azorín i no deixa indi-
ferent a ningú. Perquè agrada o
deixa de fer-ho, com també per-
què ningú s'acaba de posar
d'acord en què és el que signiica
realment. És potser una illa de
Violetta i Alfredo? O signiica l'àni-
ma bessona de la protagonista, re-
presentant la seva innocència i
puresa?

El repertori el completen amb
encert i bona nota Vicenç Esteve
(Gastone), Laura Vila (Flora),
Marta Ubieta (Annina), Carles
Daza (Baró Douphol) i Stefano
Palatchi (Doctor Grenvil).

«La Traviata». L'excelsa actuació de la soprano russa Ekaterina Bakanova brilla per davant l’atrevit i
sorprenent muntatge de Paco Azorín en dues nits a Peralada que han estat marcades per l’èxit.

La segona representació de
la Traviata a Peralada torna a
enaltir Ekaterina Bakanova
com a Violetta

Violetta justiica la Traviata 
més feminista i trencadora

La representació de «La Traviata», tot un èxit a Peralada.  TOTI FERRER 

Carles Rosell 
PERALADA

Azorín aposta 
per una Traviata
trencadora, plena
d’elements que en
alguns moments
arriben a saturar
l’espectador, però
que li serveixen
per potenciar 
la seva idea 

EL TURISTA

«Fins ara només
he provat menjar
alemany»
Daniel
PROCEDENT D’ ALEMANYA

DE VACANCES A: EMPURIABRAVA

LAURA FANALS EMPURIABRAVA

P Què l'ha portat ins aquí de vacances? 
R Els meus pares han llogat una casa aquí i jo hi he vingut . Ens
hi estarem tres setmanes. 
P És la primera vegada que ve a Empuriabrava? 
R Sí, és el primer cop. 
P I què li està semblant? 
R Doncs està molt bé, és molt bonic. M’agrada perquè per
aquesta zona hi ha molts pobles històrics: ahir vam anar a Cas-
telló d’Empúries i ens va encantar, i també volem anar a Roses...
m’agraden molt aquest tipus d’ediicis antics. Tot i això, també
vull aproitar per anar a la platja quan pugui.
P Qué és el que més li agrada? 
R Tot és molt bonic, però m’agrada especialment el fet que les
platges siguin tan àmplies.
P Què li sembla la gastronomia local? 
RHe begut molta cervesa, com és obvi... soc alemany! [riu]. Però
de moment només he provat menjar alemany. Hi ha un bar aquí
darrera que en fan i està molt bo. Això sí, m’agradaria provar al-
guna cosa espanyola, com la paella, algun dia.  
P Ha conegut gent, durant aquests dies? 
R La meva mare sí que ha fet amigues, però jo no. Estic ben sol.
Què hi farem!
PTé previst sortir de nit?
R Vull anar al casino.
P La Costa Brava li sembla cara? 
R No, està bé de preu. 
P Creu que tornarà en el futur? 
R Sí, n’estic segur. 

GERARD BLANCHÉ
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