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cultura

El director de cinema francès Christophe 
Ruggia va ser detingut i interrogat per la 
policia ahir en relació a la denúncia per 
assetjament sexual que va presentar Adèle 

Haenel. Els fets van començar el 2001, quan 
l’actriu tenia 12 anys i va treballar en la 
producció del film de Ruggia Els dimonis. 
Segons va explicar al portal Mediapart, 

Haenel va patir “tocaments als malucs” i 
“petons no desitjats al coll” al pis del director 
i, durant els viatges a festivals de cinema, una 
situació “d’assetjament sexual permanent”. 

INTERROGUEN 
RUGGIA PER 
ASSETJAMENT

domicili de Carner d’Ixelles, per-
què a la vorera a tocar de la porteria 
no hi ha espai”.  

Tot i que les autoritats munici-
pals han explicitat que es tracta 
d’un tema “prioritari”, Puig Gordi 
adverteix que la burocràcia és molt 
lenta: “Esperem poder reinaugurar 
el monument el 4 de juny, que és 
quan va morir Carner, i acompa-
nyaríem l’esdeveniment amb una 
sèrie d’actes culturals”. Sobre el 
nou emplaçament, l’exconseller de 
Cultura diu que no hi poden inter-
ferir: “Probablement serà en algun 
parc proper o en alguna rotonda; 
l’estàtua a Francesc Ferrer i Guàr-
dia a Brussel·les està situada en una 
rotonda i cada any tallen el trànsit 
per tal de poder fer l’homenatge 
sense dificultats”. Pel que fa al mo-
nument, està ben conservat i no hi 
ha perill, assegura Puig.  

Traducció al neerlandès 
Per mostrar la bona sintonia que hi 
ha amb les autoritats locals, Puig 
avança que enguany han traduït per 
primer cop al neerlandès el poema 
de Carner que protagonitzarà el 
Dia Mundial de la Poesia el 21 de 
març, la qual cosa s’ha pogut fer 
gràcies al programa Música i Exili 
que duu a terme el CPCPTC des de 
Brussel·les, i que també inclou al-
tres actes relatius a la commemora-
ció del compositor Robert Gerhard 
en el cinquantè aniversari de la se-
va mort i el centenari de la creació 
de l’Orquestra Pau Casals.e

Jaume Coll, 
comissari de  
l’Any Carner 

El marmessor literari de l’obra 
de Josep Carner i professor 
universitari Jaume Coll assu-
mirà el comissariat de l’Any 
Carner, el programa del qual es 
presentarà oficialment a finals 
de mes. Coll és un especialista 
en l’obra de Carner i el 2016 va 
publicar l’edició crítica de la 
poesia completa de Carner Lli-
bres de poesia 1904-1924 (Edi-
cions 62). Jaume Coll ha traçat 
el recorregut vital del poeta a 
Brussel·les, que passa pels mu-
nicipis de Schaarbeek (Avenue 
des Cerisiers, 14 i Boulevard 
Auguste Reyers, 155); Ixelles 
(Rue Souveraine, 99); Saint-Gi-
lles (Chaussée de Charleroi, 70) 
i Uccle (Avenue Bel-Air, 32 i 
Rue Lincoln, 64).  

A l’avinguda   des Cerisiers, 
al nord de Brussel·les hi havia el 
primer domicili de Carné i 
Émilie Noulet, que s’hi van ins-
tal·lar la segona quinzena de se-
tembre de 1945, després d’ha-
ver desembarcat a Anvers l’11 
de setembre procedents de Mè-
xic. I  al carrer Lincoln hi va ha-
ver l’últim domicili de Carner, 
l’any 1970.

ÒPERA

El Liceu torna a viatjar  
a l’Egipte faraònic de Verdi

tel·ligents. Per aquest motiu, es va 
demanar a Thomas Guthrie que as-
sumís la direcció escènica del mun-
tatge. La solució és, en conjunt, ano-
dina i no defuig els tòpics –i a Aida 
n’hi ha molts–. Per altra banda, la 
coreografia d’Angelo Smimmo no 
funciona pels seus anacronismes, a 
més d’alguns números desafortu-
nats, com ara el ball d’eunucs del 
primer quadre del segon acte. 

La millor prestació del cor 
La direcció musical de Gustavo Gi-
meno va ser en general correcta, i 
l’orquestra, que va començar fran-
cament malament, va anar millo-
rant el seu rendiment a mesura que 
avançava la funció. El cor titular, re-
forçat, va fer la que ha estat la seva 
millor prestació en el que portem de 
temporada. 

Angela Meade debuta amb el rol 
titular al Liceu. La seva Aida és de-
licada –un xic freda al principi– i tèc-
nicament incontestable, malgrat 
l’accident que va patir a O patria 
mia, però que la soprano nord-ame-
ricana va saber resoldre amb intel·li-
gència i sensibilitat i un ús portentós 
dels pianissimi. També semblava 
inicialment distant del personatge 
Clémentine Margaine, però el quart 
acte (que és el d’Amneris) va acabar 
sent de manual per a la mezzo fran-
cesa, amb tota la passió inherent a 
tan fascinant personatge. 

No es pot dir que la subtilesa 
sigui el tret identitari de Yong-
hoon Lee. El seu Radamès va ser, 
en boca del tenor coreà, un de-
vessall de despropòsits al primer 
acte, amb un descontrolat Celes-
te Aida i amb una gesticulació 
primària. Atenció: la veu és inte-
ressant, però la projecció no 
sempre s’ajusta a les necessitats 
expressives del rol. I tanmateix, 
el duet final amb Aida va tenir 
molts encerts en les mitges veus. 

No va decebre, al contrari, 
l’Amonasro de Franco Vassallo, 
expressiu, incisiu i bon intèr-
pret del pare d’Aida i amb la veu 
pròpia del baríton verdià per ex-
cel·lència. Tan sols vam lamen-
tar que el paper sigui tan curt, 
atesa la categoria de l’intèrpret. 
Una mica el mateix que passa 
amb Kwangchul Youn, un Ram-
fis de luxe, tot i que l’estil no si-
gui el més apropiat al cant exigit 
per Verdi. Discret el rei de Ma-
riano Buccino, complidor el 
missatger sempitern de Josep 
Fadó i molt apropiada la voca-
litat de Berna Perles com a sa-
cerdotessa (invisible) al primer 
acte. 

La de l’estrena no va ser una nit 
de glòria operística, però sí una 
bona vetllada davant d’un dels tí-
tols essencials del repertori. Viva 
Verdi!e

Una escena de l’òpera Aida, al Liceu, amb els decorats dissenyats per Josep Mestres Cabanes el 1945. A. BOFILL / GRAN TEATRE DEL LICEU

Es reposa ‘Aida’ amb els cèlebres decorats de Mestres Cabanes del 1945

‘Aida’  
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S
obre el paper, hi havia cer-
ta mandra per veure de 
nou un dels espectacles 
més emblemàtics del Li-
ceu postincendi, l’Aida de 

Verdi (l’òpera més representada al 
teatre de la Rambla) amb els deco-
rats restaurats que Josep Mestres 
Cabanes va realitzar el 1945. Però a 
l’hora de la veritat, aquesta Aida 
“dels nostres avis” és fascinant i 
continua creant un efecte sorpre-
nent en les generacions d’avui, 
acostumades a concepcions escèni-
ques corpòries o abstractes i con-
ceptuals. Seria una llàstima que no 
la poguéssim veure mai més, a cau-
sa del mal estat de les magnífiques 
decoracions, magistrals en la re-
presentació de la perspectiva. Per 
cert, que en aquest muntatge no 
hem d’oblidar el gran paper que ju-
ga la il·luminació, a càrrec del gran 
Albert Faura. 

Però una òpera no és tan sols un 
conjunt de decorats i cal farcir-la 
amb una posada en escena amb cri-
teris dramatúrgics coherents i in-

Crítica

BARCELONA

JAUME RADIGALES

Homenatge  
Aquesta ‘Aida’ 
“dels nostres 
avis” és 
fascinant i 
crea un efecte 
sorprenent

Debut  
La soprano 
Angela 
Meade fa un 
ús portentós 
dels 
‘pianissimi’
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