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La Fura i Joan Pons
conquisten el Liceu
‘Diari d’un desaparegut’ i ‘El castell de
Barbablava’ s’acoblen en un programa tràgic

Dues històries marcades per l’obses-
sió, dos relats abraçats per tenebres
i, en el fons, dues obres amb ànima
de thriller que s’acoblen amb como-
ditat en un mateix programa han es-
tat les protagonistes d’aquesta sego-
na entrega que el Gran Teatre del Li-
ceu fa en la gairebé acabada d’estre-
nar temporada actual. Totes dues,
passades pel personal filtre que sem-
pre ofereix la mirada de La Fura del
Baus i per la minuciosa batuta a què
s’acostuma a aferrar Josep Pons: hi
havia poc marge per a l’error.

La primera, Diari d’un desapare-
gut, de Leoš Janácek, va constituir
un bon començament. Es tractava
de donar-li forma a un cicle de
cançons amb pretensions teatrals,
de manera que va funcionar la mini-
malista posada en escena centrada
en un protagonista (Janík) ofuscat
pel seu amor per Zefka, gitana sense
prejudicis representada aquí per un
clixé més pròxim al sex symbol .
L’apartat vocal va funcionar menys:
a l’eficient veu de Marisa Martins li

va faltar pes específic per portar a
terme la seva part, encara que va
complir perfectament amb l’aspecte
escènic, i Michael König, de veu més
adequada al paper principal, es va
quedar una mica curt en passatges
pròxims al registre agut.

La segona obra, El castell de Barba-
blava, de Béla Bartók, va coronar el
que ja havia començat amb bon
peu. Imatges projectades en dife-
rents plans fabricant una impressio-
nant sensació tridimensional i cla-
robscurs luminotècnics meticulosa-
ment dissenyats, van posar marc a
aquest castell d’aspecte esgarrifós de
forma magistral. Una atmosfera en
què els dos protagonistes d’aquesta
història, Willard White com a duc
Barbablava i Katarina Dalayman
com a Judit, es van moure còmoda-
ment i van ser capaços de cristal.lit-
zar un creïble relat. Josep Pons, da-
vant la Simfònica liceista, va aconse-
guir un resultat esplèndid per equi-
libri, bellesa en el timbre de les cor-
des, poder molt mesurat en el me-
tall i teatralitat en silencis que feien
posar els cabells de punta.H

UN ARTISTA RERE L’OBJECTIU

Dalí conquista Amèrica
La gira de l’exposició ‘Dalí, paintings & films’ s’acabarà
a Nova York després de passar per Florida i Los Angeles

FERRAN COSCULLUELA
GIRONA

Salvador Dalí ha tornat als Estats
Units, però aquesta vegada ho ha
fet a través d’una exposició itine-
rant que té tots els ingredients per
ser un èxit. Dalí, paintings & films es
va inaugurar el 14 d’octubre al Los
Angeles County Museum of Art
(LACMA) i acabarà el seu recorre-
gut al Museu d’Art Modern de No-
va York (Moma), on s’exhibirà a
partir del 29 de juny vinent. Abans,
però, passarà uns mesos al Salva-
dor Dalí Museum de Saint Peters-
burg (Florida), el centre que alber-
ga la col.lecció privada més impor-
tant de l’artista.

La mostra, que repassa l’estreta

relació del pintor empordanès amb
el món del cine, consta d’un cente-
nar de peces (pintures, dibuixos, fo-
tografies i manuscrits), i es comple-
menta amb la projecció de pel.lícu-
les com Un chien andalou (1929),
L’Age d’or (1930), Spellbound (1945) i
Destino (1946), entre altres.

L’exposició ha viatjat als Estats
Units procedent de la Tate Modern
de Londres, on ha obtingut un cla-
morós èxit de visites. A l’exposició es
destaca l’especial col.laboració del
pintor amb directors com Luis
Buñuel, Alfred Hitchcock o Walt Dis-
ney, així com la seva relació amb els
germans Marx, sobretot Harpo, a
qui Dalí considerava la seva ànima
bessona.

A la presentació que es va portar
a terme a Los Angeles hi van estar
presents alguns dels fills de la popu-
lar família d’humoristes nord-ameri-
cans, així com Roy Disney, nebot del
conegut director de dibuixos ani-
mats, que va posar de manifest la
percepció visionària que compartien
el creador de l’univers Disney i el
pintor català.

Dalí va tenir molt present el cine
durant tota la seva vida, perquè con-
siderava que era una forma d’entre-
teniment de masses que ignorava les
convencions establertes per la cultu-
ra elitista. Aquest compromís el va
impulsar a realitzar algunes incur-
sions en el setè art (com a guionista,
realitzador i director) i a la vegada

va tenir molta influència en algunes
de les seves obres, com El gran mas-
turbador (1929), Guillem Tell (1930),
Metamorfosi de Narcís (1937) o Retrat
de Laurence Olivier en el paper de Ri-
card III (1955).

En una entrevista publicada al
Harper’s Bazaar, el 1937, el geni em-
pordanès va afirmar: «Hollywood
està a punt per ser consumit per les
flames del surrealisme».

Durant la seva estada als EUA,

quan a Europa es desenvolupava la
segona guerra mundial, Dalí va
mantenir una relació amb els estu-
dis de Hollywood que va anar més
enllà de les pel.lícules d’avantguar-
da. La seva influència va quedar re-
flectida en seqüències com la del
malson de la pel.lícula El pare de la
núvia (1950) o l’estètica al.lucinòge-
na de Viaje fantástico (1966).

Malgrat que encara falten vuit
mesos perquè arribi a Nova York,
el Moma ja anuncia l’exposició en
el seu programa d’actes. Els res-
ponsables del centre justifiquen
així la vigència de la mostra: «Fil-
mar era una passió per a Dalí i la
visió cinemàtica es va acabar con-
vertint en un model per al seu pro-
pi treball».H

ARXIU

33 Port Lligat 8Walt Disney, entre Dalí i la seva dona Gala el 1966.

A Hollywood el pintor
es va relacionar amb
Disney, Hitchcock
i els germans Marx




