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Una ‘Aida’ gens brillant

La tornada d’una òpera tan popu-
lar com Aida és una bona notícia 
per al Liceu, perquè amb obres 
com aquesta el públic hi acudeix 
en massa i s’equilibren les finan-
ces malgrat el gran nombre de 
funcions programades. En aques-
ta ocasió tornava tot un clàssic, 
l’amortitzat muntatge amb l’es-
cenografia de telons pintats de 
Mestres Cabanes de mitjans del 
segle XX, una bonica peça de mu-
seu que havia demostrat funcio-

nar molt bé, però aquesta vegada 
el director d’escena, Thomas 
Guthrie, va imposar tal quantitat 
de situa cions i punts de vista que 
no només va desmuntar la mà-
gia dels telons amb aquest prò-
leg i epíleg absurds, sinó que va 
omplir d’activitat domèstica les 
escenes, va optar per cartells ti-
pus cinema mut amb informa-
ció discutible i va posar figurants 
per tot arreu, nens inclosos, sem-
pre fent coses. Va canviar els ba-
llets convencionals per apostes 
modernes que van convèncer en 
el sacrifici de l’escena de la invo-
cació a Fthà i en la lluita dels 
mestres de ca poeira, tot i que la 

fórmula era més apropiada per a 
una lluita grecoromana que una 
d’egípcia. Encara bo que hi havia 
els bonics telons destacats per la 
il·luminació d’Albert Faura. 

El repartiment incloïa gairebé 
tots els protagonistes debutant 
en els seus papers, i potser per ai-
xò va destacar especialment, per 
línia i adequació a l’estil, el des-
imbolt Amonasro de Franco Vas-
sallo, de cant impecable, expres-
siu i absolut sentit dramàtic. El 
veterà Kwangchul Youn va estar 
sobrat, mentre que desil·lusiona-
ven el poc seductor Rei de Maria-
no Buccí i, sobretot, tant el sonor 
Radamés del tenor coreà Yongho-

CRÒNICA  A l’adaptació de Thomas Guthrie li faltava madurar

33 Un moment de la representació d’‘Aida’ al Liceu.

A. BOFILL

on Lee com la voluntariosa Am-
neris de la mezzosoprano francesa 
Clémentine Margaine, amb una 
bonica veu que no tenia res a fer 
amb el paperot verdià que defen-
sava, sense greus i, fins i tot, desa-

El grup Seward  fa 10 anys amb un 

programa de 10 concerts en 10 sales

UNA BANDA BARCELONINA QUE TRENCA ESQUEMES

JORDI BIANCIOTTO 

BARCELONA

Fa deu anys, un grup de músics 
plantava una llavor del descon-
cert amb la seva manera diferent 
d’enfocar la creació, la posada en 
escena i el vincle amb l’audièn-
cia. Seward va començar «com 

una relació entre dues persones 

que no està planejada i en què 

van passant coses», revela el seu 
percussionista, Juan R. Berbín. 
«Va ser el públic qui ens va fer 

continuar i va convertir-nos en 

un grup». I fins avui, que el can-
viant artefacte celebra aquest 
10è aniversari a la seva manera, 
amb deu concerts singulars en 
altres tants locals de Barcelona. 

Espectacles diferents entre si 
en què Seward comparteix el fo-
cus amb una llarga llista de noms 
familiars. «Hem volgut donar veu 

a tot el món i traslladar el prota-

gonisme a les persones que ens 

han ajudat a arribar fins aquí», ex-
plica Adriano Galante, cantant 

d’aquest grup que es mou entre 
el rock d’avantguarda i les músi-
ques improvisades. Seward es 
converteix així en un «arxipèlag» 
regit per una espessa xarxa de 
complicitats: músics com Ami-
dea Clotet, Iván González, Sara 
Fontán, Ramon Prats, Juliane 
 Heinemann i Vicent Pérez, que se 
sumaran avui al concert inaugu-
ral, enfocat cap a la improvisació, 
a l’Espai Jove Boca Nord. 

Vi i postres 

El seguiran cites a Heliogàbal, 
la Nau Bostik, El Pumarejo, Ci-
nemes Maldà, el convent de 
Sant Agustí, Absenta del Raval, 
centre cívic Albareda, La Iguana 
i Vol, així com un sopar d’ani-
versari a Le Cucine Mandarosso 
on el grup cuinarà i es demana 
als assistents que portin una 
ampolla de vi i unes postres. Ca-
da nit, un format diferent i 
còmplices renovats: repertori 
acústic, diàleg amb el hip-hop, 
fusió amb el cine..., i fins i tot 
l’estrena d’un grup paral·lel, Ca-
chete. En el tancament, el dia 
25 presentaran el nou disc de 
Seward. En l’elecció dels locals 
hi ha un missatge, ja que es 
tracta d’una barreja de «llocs de 

gestió comunitària, espais pú-

blics, entitats d’economia social 

L’actuació 
inaugural,  enfocada 
en la improvisació, 
serà avui a l’Espai 
Jove Boca Nord

D’illa a 
arxipèlag

Seward, fotografiats aquesta setmana a l’Antic Teatre de Barcelona.

i solidària...», precisa Galante. 
«Gent independent amb qui te-

nim coses en comú». 
Així ha funcionat Seward 

tots aquests anys, buscant ma-
neres menys planificades d’ofe-
rir la seva música i assumint ris-
cos: durant un temps, va ser 
aquell grup que no tenia web. 
«Va quedar aquella idea del grup 

sense xarxes, però nosaltres 

proposàvem fer xarxa d’una al-

tra manera», raona Galante, 
convençut que «el que necessita 

la música és comunitat». El 
mitjà va ser missatge i el públic 
se’ls va acostar com si es tractés 
d’un material clandestí, com-
partint la seva idea de fons: «To-

car per expressar-nos i trobar-

nos, sense una necessitat de 

vendre, ni de fer-nos famosos, ni 

d’obrir un Instagram». 
Ara, al nucli inicial integrat 

per Galante, Berbín i el guitar -
rista Pablo Schvarzman s’hi su-
men Marcel·lí Bayer (vents) i, 
des de fa unes setmanes, Me-

ritxell Neddermann (teclats i 
efectes sonors), qui havia com-
partit amb membres del grup 
experiències amb Paula Gran-
de, Martin Leiton (un ex-
Seward) o Indee Styla. «Sempre 

en sentia parlar i un dia els vaig 

veure en directe i em va impac-

tar la seva energia i la seva lliber-

tat ordenada», explica Nedder-
mann, que aquest hivern ha pu-
blicat un disc amb la seva ger-
mana Judit i anuncia el seu de-
but en solitari per al març. 

L’òpera de Verdi  
 va tornar al Liceu 
amb els grans telons 
de Mestres Cabanes

PABLO 

Meléndez-Haddad
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ESTRENA AL LLIURE

‘It don’t worry 
me’ tensa 
la relació 
entre l’art i els 
seus límits

M. C. 

BARCELONA

Interrogar-se sobre el sentit del 
seu treball i de l’art en general 
va ser el punt de partida d’It 
don’t worry me, espectacle amb 
què la companyia La Ruta 40 
completa la seva proposta com 
programadors de l’Espai Lliure 
de Montjuïc. El muntatge, 
 només a la cartellera de dijous 
a diumenge, uneix gent de   di -
ferents països. Tots són artistes 
amb les mateixes inquietuds i 
ganes d’experimentar: la 
 companyia pluridisciplinària 
Atres bandes i el col·lectiu Ber-
tand Lesca i Nasi Voutsas (Euro-
house, Palmyra), que combinen 
dansa, teatre i clown. 

El tema triat és etern: els lí-
mits de l’art i la llibertat de l’ar-
tista davant el que és política-
ment correcte. Per Mònica Al-
mirall, d’Atresbandes, la inten-
ció és mostrar «què es pot dir i 

què no en escena, quin és el lí-
mit del que diem perquè no si-
gui ofensiu i què callem per por 
de l’opinió general». Ella és un 
de les protagonistes de l’obra al 
costat de Miquel Segovia, Albert 
Pérez Hidalgo, Bertrand Lesca i 
Nasi Voutsas. 

El català, el castellà i l’anglès, 
amb subtítols, es barregen en es-
cena amb naturalitat. Amb la 
mateixa naturalitat van escollir 
un tema de Keith Carradine 
com a títol de l’espectacle i leit-
motiv. La cançó que va interpre-
tar al film Nashville, de Robert 
Altman, els va agradar perquè 
«parla de la distància que un pot 
prendre passi el que passi al seu 
voltant», indica Bertrand Lesca.  

Un dels aspectes en què inci-
deixen és el social, ja que, com 
ells mateixos han pogut com-
provar durant el procés de crea-
ció, el políticament correcte va-
ria segons els països. Cada cul-
tura té les seves particularitats. 
Els intèrprets es van conèixer 
durant el Fringe del Festival d’E -
dimburg i han preparat l’obra 
entre Anglaterra i Espanya. Pro-
meten sorprendre. H

Volen explorar  
«què es pot dir  i què 
no en escena, el límit 
del que és ofensiu»,  
diu Mònica Almirall

MUNTATGE DIRIGIT PER ALBERTO SAN JUAN

Judici a l’eutanàsia  
a la sala Beckett
3 L’obra ‘Celebraré mi muerte’ recrea un cas real

MARTA CERVERA 

BARCELONA

E
l debat sobre l’eu-
tanàsia es reobre en la 
Beckett a partir d’avui 
amb Celebraré mi muerte, 

una potent obra de teatre docu-
mental basada en un cas ocorre-
gut no fa tants anys. El doctor 
Marcos Hourmann va ser portat 
a judici acusat d’homicidi el 
2005 després d’haver adminis-
trat una dosi letal de 50 mil·li-
grams de clorur potàsic en vena 
a una pacient de 82 anys. La do-
na va arribar amb terribles do-
lors i només tenia unes quantes 
hores de vida segons el pronòs-
tic mèdic. Tant ella com la seva 
filla li van demanar acabar de la 
forma més ràpida amb aquell 
calvari avançant l’inevitable. 
L’informe mèdic dels fets va 
des embocar en un judici per 
homicidi malgrat que la família 
mai el va denunciar i sempre el 
va recolzar. Al final, la fiscalia li 
va proposar un acord: declarar-
se culpable i evitar la presó. 
Hourmann, que s’arriscava a 
una condemna de 10 anys de 
presó, va pactar. Però necessita-
va explicar la seva història.  

Ara el seu cas arriba a la sala 
barcelonina en un muntatge diri-
git per Alberto San Juan en el qual 
el mateix metge exposa els fets. 
Diverses persones del públic 
l’acompanyen en escena –es dona 
l’opció d’estar allà quan es com-
pra l’entrada– i emeten el seu ve-
redicte. «No és una obra defensi-
va», explica Hourmann, que des 
de fa un any representa l’obra 
quan la seva feina l’hi permet. 

 
«UN  CANT  A  LA  VIDA»  /  El muntat-
ge està produït pel Teatro del Bar-
rio de San Juan i Producciones 
del Barrio, empresa de Ramón La-
ra i Jordi Évole. Aquest últim ja 
havia donat a conèixer el seu cas 
en el programa Salvados dedicat a 
l’eutanàsia. «L’obra és com un do-
cumental, però amb un altre for-
mat i en directe», opina Víctor 
Morilla, responsable de la part 
audiovisual. En una pantalla apa-
reixen testimonis del cas que aju-
den a posar el públic en situació. 

«Marcos no actua, es comu-
nica amb el públic», explica el 
director, per a qui l’obra ser-
veix per «acostar-se a la mort de 
la manera menys dramàtica i 
fosca», amb ganes que cadascú 

surti del teatre sense por de 
plantejar-s’ho amb un mateix i 
amb la família: com, on i envol-
tat de qui voldria morir. «L’obra 
és un cant a la vida, a la lliber-
tat. I és un debat sobre la hipo-
cresia de la societat», afirma 
Hourmann, autor del llibre Mo-
rir viviendo. Vivir muriendo. El 
muntatge li ha permès desco-
brir «l’eina social que és el tea-
tre per parlar de tabús i fer re-
flexionar la gent». Personal-
ment, el projecte li ha permès 
«recuperar la il·lusió de viure 
després del tsunami que ens va 
arrasar el 2005, quan vaig aju-
dar a morir aquesta pacient». 

Al primer pis de la Beckett 

arriba a partir de demà Herència 
abandonada, una tragicomèdia 
entorn de la mort, tema verte-
brador de la temporada de la sala 
del Poblenou. L’herència d’un 
pare que a la seva mort deixa 
una mare amb Alzheimer a part 
dels béns materials centra aques-
ta obra que Lara Díez Quintani-
lla va escriure per a Ramon Bon-
vehí i Francesca Vadell. Ell encar-
na l’advocat de la família i ella 
l’única dona en una família de 
tres germans que decideix qües-
tionar els papers familiars en un 
moment que només interessa 
un tipus d’herència, però eviten 
penetrar en una cosa més per-
torbadora i profunda, l’herència 
intangible que ha marcat les se-
ves vides: l’educació rebuda i els 
rols establerts. «Tots tenim un 
gran llegat. De vegades pot do-
nar ales per anar més enllà. Però 
en entorns repressius pot des-
trossar, atrapar i fer mal», afirma 
Díez, autora directora, també 
psicòloga i actriu. H

finant. La soprano nord-america-
na Angela Meade va complir amb 
nervis com a Aida en un paper de 
gran exigència que segur que en 
el futur li reportarà èxits, amb 
un tercer acte espectacular (ex-
ceptuant la dicció anglòfila i 
malgrat aquella pujada al si be-
moll que se li va trencar); ella és 
una gran intèrpret, però òbvia-
ment li falta decantar aquest per-
sonatge immens. 

Potser a tots els hauria ajudat 
a trobar camins més adequats pel 
que fa a estil un regista més cen-
trat en els seus protagonistes que 
en les escenes costumistes, com 
també un director musical prova-
dament verdià i de tradició ope-
rística, perquè el correcte i musi-
cal Gustavo Gimeno, aquí un ex-
cel·lent concertador que –¡també 
debutava l’obra!– no els va poder 
fer brillar. Bona actuació de la 
Simfònica liceista i amb alts i bai-
xos del Cor, no sempre brillant en 
una obra feta perquè es llueixi. H

ÁLVARO MONGE

33 Marcos Hourmann, en un moment de l’obra.

El doctor Marcos 

Hourmann  escriu  
i interpreta aquesta 
peça sobre el cas que 
el va dur als tribunals

El seu ingrés es plasmarà al 
nou disc, que encara no té títol i 
en què intervindran antics mem-
bres de la formació. «Tenim enre-

gistrat el cos de les cançons, i 

ara Meritxell, Martín (Leiton), Pa-

blo, Jordi (Matas)..., tocaran per 

separat sense saber què toquen 

els altres, i després això ho bar-

rejarem», informa Adriano Ga-
lante. Sona perillós, però Berbín 
aclareix: «Es tracta de cançons, 

temes, a partir dels quals ens po-

dem asseure a conversar». H
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