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Poeta de l’amor i la revolució

Surt a escena i, després del «bo-
na nit», el públic respon amb un 
aplaudiment encaramel·lat. Nú-
ria Espert torna al teatre on va 
debutar de nena, el Romea, i ho 
fa després de 35 anys d’absència. 
Federico García Lorca és el mo-
tiu i l’excusa, l’autor més relle-
vant de la seva carrera com a ac-
triu i directora, un vincle d’ad-
miració infrangible que com-
parteix amb Lluís Pasqual en la 

primera visita del director a Bar-
celona després de la seva soro-
llosa sortida del Lliure el 2018. 
Conjuncions a part, Romancero 
gitano és un muntatge precís 
emmascarat de recital, un joc 
poètic de veus i textos que es pe-
la per capes, senzill com una ce-
ba però per sort gens evident. 

Set butaques com les de la 
platea formen l’escenografia 
sòbria, una espècie de mirall 
entre l’espai del públic i el de 
l’única intèrpret. Un quadern 
d’assaig invoca la veu del poeta, 
els comentaris cap a la seva 
pròpia obra, un recurs acces -

sori per separar la poesia de la 
prosa, ja que amb només un 
gest, amb una inflexió de veu 
mesurada, l’Espert encarrila els 
primers versos del Romance de la 
luna, luna i la temperatura emo-
tiva puja de cop. Entre poemes, 
la il·luminació va virant del ver-
mell intens sang al blanc, la vi-
da que s’oposa a la mort, un 
combat que flota en el poemari. 
La lectura fuig de les mitoma-
nies i de certa tendència folklo-
ritzant i costumista que el  
text rebutja. El poble gitano, 
metàfora d’Andalusia, apareix 
representat amb tota la seva  

noblesa i màgia, com a Federico 
li hagués agradat. 

Hi ha més invocacions: la 
Xirgu i la seva relació amb l’au-
tor; Alberti, de qui recorden les 
seves converses amb el fantas-
ma de Lorca; fins i tot la músi-
ca de Paco Ibáñez, que amb la 
Canción del jinete esquinça el si-
lenci solemne. Convocades 
també les dones, les heroïnes 
que són essència del teatre lor-
quià: Mariana Pineda, Yerma, 
la mare de Bodas de sangre i Do-
ña Rosita. Totes saquejades per 
la solitud, passatges escollits 
de cada obra pels quals l’Espert 

CRÒNICA  ‘Romancero gitano’ uneix Núria Espert, Pasqual i Lorca al Romea

es mou esmunyedissa com una 
serp, mossega amb precisió 
perquè notem el dolor pro-
fund amb només unes línies 
de diàleg. Té moltes taules. 

Abunda una intimitat molt 
difícil d’aconseguir en el teatre. 
Hi ha detallisme i economia, 
un ritme calculat que es tra-
dueix en espontaneïtat. Espert 
tan aviat dona forma de parau-
la a la densitat del silenci com 
canvia al català, idioma amb 
què recorda en primera perso-
na el descobriment del poeta 
en els ambients obrers de la se-
va infantesa. Perquè segons ens 
diuen, Lorca no és mort sinó 
amor. Ho demostren al final, 
proposant una lectura compro-
mesa del Romance de la Guardia 
Civil en clau d’opressors i o -
primits, i un últim regal amb 
Grito hacia Roma del llibre Poeta 
en Nueva York: «Perquè ja no hi 
ha qui reparteixi el pa i el vi».  
Poeta de la revolució. H
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La soprano Angela Meade  debuta al coliseu i en el rol titular de l’òpera 

de Verdi  H  Els decorats ‘vintage’  de Mestres Cabanes tornen a escena

‘Aida’, un clàssic del Liceu

TORNADA D’UN ‘HIT’

MARTA CERVERA 
BARCELONA

Aida, de Giuseppe Verdi, és el 
gran hit del Liceu, l’obra rècord 
en representacions, amb 454 
funcions. Demà torna al Gran 
Teatre amb una escenografia 

que, malgrat ser molt coneguda 
–és la dels històrics decorats 
pintats fa 80 anys per Mestres 
Cabanes–, manté una èxit bru-
tal. Pràcticament tot el paper 
està venut per a les 14 funcions 
previstes. Veure la soprano 

musical, de Gustavo Gimeno, ti-
tular de la Filharmònica de Lu-
xemburg. «És un plaer oferir la 
meva primera actuació a Barce-
lona amb una producció clàssi-
ca que permet entendre qui és 
Aida», afirma Meade. Amb ella 
cantaran el sol·licitat tenor 
Yonghoon Lee, com a Radamès, 
un altre debut; la mezzo Clémen-
tine Margaine com a Amneris, 
el baríton Franco Vasallo com a 
Amonasro i el baix Kwangchul 
Youn com a Ramfis. En l’altre 
repartiment previst, els rols els 
defensaran Jennifer Rowley, Lu-

nord-americana Angela Meade, 
estavella del MET que debuta en 
el rol que dona títol a l’òpera de 
Verdi i al coliseu, és un dels 
ganxos d’aquesta nova produc-
ció amb direcció escènica del 
meticulós Thomas Guthrie i 

ciano Ganco, Judit Kutasi, Àn-
gel Òdena i Marko Mimica. 

«La nostra missió és connec-
tar amb el públic d’avui amb 
aquests magnífics decorats per-
què Aida no sigui una peça de 
museu sinó que interpel·li», afir-
ma el director escènic. «El teatre i 
la música han de crear una il·lu-
sió. Aquests antics decorats per-
meten crear aquesta fantasia». 
Guthrie intenta que tot flueixi en 
el muntatge, fins i tot els passat-
ges de dansa amb coreografies 
creades per Angelo Smimmo a 
base de contemporània i capoei-
ra, «per oferir més dinamisme i 
energia». Un dels reptes ha sigut 
la il·luminació, «perquè els deco-
rats ja tenen llum pròpia pintada». 

El general i l’esclava 
Verdi va compondre Aida en la 
seva etapa de maduresa, amb 
llibret d’Antonio Ghislanzoni.  
Es va estrenar al Caire en 1871.  
Enllaça conflictes de cor i d’Es-
tat a través de l’amor impossi-
ble entre el general Radamès i 
Aida, princesa etíop converti-
da en esclava d’Ameris, la filla 
del faraó. «És com un Romeu i 
Julieta en temps de guerra», 
resumeix Guthrie. 

La màgia aconsegueix trans-
portar el públic a l’antic Egipte, 
jugant amb la perspectiva i la 
il·luminació de Mestres Caba-
nes, però el deteriorament de la 
seva obra junt al cansament 
dels qui ja l’han vist diverses ve-
gades obligarà el Liceu a pren-
dre una decisió ben aviat. 
«Esem davant d’una cruïlla. Cal 
veure si fem una restauració ab-
soluta i molt conscienciosa o si 
els cedim a un museu», va re-
conèixer Víctor García de Go-
mar, director artístic del Liceu.  

Per cert, si no troben entrades, el 
dia 22 es retransmetrà en directe 
en 206 sales de cine de tot el món. H

33 ‘Aida’, l’òpera de Verdi que transporta a l’antic Egipte, amb l’escenografia de Mestres Cabanes en aquesta nova producció.
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