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Una‘Bohème’
pre-Maigdel68

Emilio Sagi ‘rejoveneix’ l’òpera de Puccini en una
producció que compta amb l’OBC a Peralada

Marta Porter
BARCELONA

Què tenen a veure els anys
previs al Maig del 68, època
en què Emilio Sagi situa la
seva versió de l’òpera La Bo-
hème, amb els finals del
segle XIX, quan la contextu-
alitza Puccini? Doncs que
són dues èpoques en què els
joves intel·lectuals espera-
ven canvis socials i, en no
produir-se, es van rebel·lar.
Amb aquest denominador
comú com a punt de parti-
da, el director d’escena Emi-
lio Sagi signa la producció
de La Bohème (estrenada a

Oviedo el 2002) que diven-
dres es presenta al Festival
Castell de Peralada –i que es
repetirà diumenge–, amb
Aquiles Machado (Rodolfo),
Olga Mykytenko (Mimì),
María José Moreno (Muset-
ta), Javier Franco (Marce-
llo) i Stefano Palatchi (Colli-
ne) en els papers protago-
nistes, i amb la col·laboració
de l’Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Ca-
talunya dirigida pel seu titu-
lar Eiji Oue i el Cor de Cam-
bra del Palau de la Música
amb Jordi Casas al capda-
vant.

“El drama d’aquesta obra

és la mort d’una persona
jove, plena de vida i diverti-
da; i ho sé perquè a molts
amics meus els va arrabas-
sar la vida una malaltia que
prefereixo no esmentar”, es
lamenta Sagi.

Inconformisme
Així,eldirector,eliminatota
connotació cursi a què pu-
guem estar acostumats i
aposta per la picardia, l’ero-
tisme, l’inconformisme i la
rebel·lia intrínseques a la jo-
ventut. “Són dues parelles i
duesformesdeveure l’amor,
una apassionada i picant i
l’altra plena de llibertat”.

Per la soprano ucraïnesa
Olga Mykytenko, la visió
que Sagi dóna de la protago-
nista és perfectament en-
certada ja que “Mimì és la
poeta i el personatge fort,
és ella qui decideix conèixer
Rodolfo i usa l’erotisme i la
subtilitat, és ella qui deixa
el seu amant i qui hi torna
per morir al seu costat, és
ella l’única que diu «tu ets la
meva vida»”. Per Aquiles
Machado, que té en Rodol-
fo el seu personatge estre-
lla, “la sensibilitat cap al re-
alisme li dóna un punt
màgic en què la gent s’hi
veu reflectida”. ■

Que musicalment
parlant la cobla és
un conjunt instru-

mental interessant és una
cosa que ningú no pot
qüestionar per poc que
apreciï la música. L’interès
de la tímbrica, el tracta-
ment estètic, la peculiaritat
instrumental, la qualitat
nominal dels compositors
que n’han tingut cura... Tot
plegat en fa una eina musi-
cal única al món indiscuti-
blement vàlida si ens ce-
nyim estrictament al fet ar-
tístic. Pot agradar o
desagradar tant com qual-
sevol altre gènere musical;
contra gustos no hi ha dis-
putes, però des d’una pers-
pectiva objectivament me-
lòmana, l’eina és extraordi-
nària. Un fet artístic
exportable que cal vendre.
Però vendre’l bé, és clar.

Peralada ofereix dissab-
te el que anuncia com el
15è gran concert de música
catalana. El títol és desen-
certat es miri com es miri
perquè no anuncia res del
que s’hi fa: no hi apareix la
paraula cobla ni s’explica
per què és més gran o més
català que els altres con-
certs del programa. En tot
cas, el que resulta sorpre-
nent i inexcusable és que
el subtítol sigui Festival ca-
talà de música, llum i color.
Fora bo esbrinar qui va
imaginar-se una frase tan
extraordinàriament desvir-
tuant i demanar-li per què
li va venir al cap una idea
tan psicodèlica quan va
veure en el programa Gar-
reta, Borgunyó, Oltra o
Serra. Si es referia al fet que
Xavier Pagès i Agustí Pedri-
co hi estrenen les primeres
bandes sonores per a cobla
sobre pel·lícules de cinema
mut, tampoc no la va encer-
tar. El cert és que rere el
desconcert (i el despropò-
sit) hi ha un producte musi-
cal interessant conduït per
un elenc artístic superb,
però per la manera com el
Festival de Peralada el ven,
ningú ho podria jurar. El
que sí que deixa intuir és la
credibilitat que la direcció
artística atorga a la cobla.
Amb llumenetes molt
mones i coloraines fantàsti-
ques, tot i que irreals.

Tocs de
cobla
JosepPasqual

Peralada
per
al·lucinar

Rere el desconcert
hi ha un producte
musical
interessant

Las Troyanas
D’Eurípides.
Teatre Grec, 21 de juliol, Grec 08.

La guerra, diuen, va ser
cosa d’homes. La ba-
talla potser va ser un

camp masculí, però la guer-
ra va ser també una cosa de
dones. Víctimes privilegia-
des –per la pèrdua dels és-
sers estimats, pel desterra-
ment, la violació o la mort–,
l’horror del dia després té
en les seves boques una lu-
cidesa especialment dolo-
rosa. Així ho va entendre
Eurípides i així ho ha com-
près Mario Gas en la seva
versió de Las troyanas.

La seva lectura escènica
està dirigida a eliminar qual-
sevol obstacle entre els col-
pidors discursos de les
dones (Hècuba, Cassandra,
Andròmaca i Helena) i el pú-
blic. La monumental para-
fernàlia decorativa envolta
amb respecte les intèrprets
sense interferir en l’essència

de les paraules. Un decorat
que es mou entre un paisat-
ge postapocalíptic i les res-
tes d’un pèplum de Cinecittà
(els caps de Poseidó i Ate-
nea). Per buscar-los una uti-
litat serveixen també de re-
fugi per al pròleg dels déus.
Una escena amb un rar to
lleuger, protagonitzada per
Carles Canut (Poseidó) i
Ángel Pavlosvsky (Atenea),
que sembla inspirada en
una opereta d’Offenbach.
Com si fos l’última peça de
La belle Hélène, amb Canut
emulant el mag d’Oz i Pa-
vlovsky Joan Collins.

Un cop ha quedat clar el
caprici i la frivolitat dels
déus, l’obra troba el to trà-
gic i la mà del director es
retira per deixar que s’ex-
pliqui lliurement el dolor
de la pèrdua a través dels
grans monòlegs. Els cla-
robscurs de la concepció
escènica es repeteixen en
les principals interpretaci-
ons. Davant les sòlides ac-
tuacions de Gloria Muñoz
(Hècuba), Clara Sanchis
(Helena), Mia Esteve (An-
dròmaca) i Ricardo Moya
(Taltib), es troben Antonio
Valero (un Menelau que li
falten dos cursos de majes-
tat) i Anna Ycobalzeta (una
Cassandra posseïda per
Linda Blair a L’exorcista).

Crítica
teatre
JuanCarlosOlivares

La guerra
és cosa de
dones

Un cop ha quedat
clara la frivolitat
dels déus, l’obra
troba el to tràgic

Aquiles Machado. Olga Mykytenko i Emilio Sagi van presentar ahir aquesta ‘moderna’ ‘Bohème’ ■ FRANCESC MELCION

LaJONCinvitalaJONDE
aferels‘Gurre-Lieder’
M.P.
BARCELONA

Dues joves formacions mu-
sicals, la Jove Orquestra Na-
cional de Catalunya (JONC)
i la Joven Orquesta Nacio-
nal de España (JONDE) ce-
lebren aniversari. La prime-
ra compleix 15 anys mentre
que la degana fa els 25 anys
de la seva existència, una

fita històrica que “realment
ha canviat el panorama mu-
sical espanyol des de la
base”, apunta Josep Pons,
director titular de l’Orques-
tra Nacional de España.

Els dos aniversaris són
l’excusa perfecta per unir
dalt l’escenari més d’un
centenar de joves estudi-
ants de postgrau que
aquests dies preparen una

de les peces més difícils del
repertori de Schönberg, els
Gurre-Lieder.

Apoteosi
El difícil cicle de cançons,
que marca una mena d’apo-
teosi del Romanticisme,
amb clares influències
mahlerianes, demana 145
instrumentistes dalt l’esce-
nari i un número semblant

decantants,amésdelssolis-
tes vocals. Així, la JONC, di-
rigida per Manel Valdivieso,
i la JONDE, que lidera José
Luis Turina, estan treba-
llant juntesdesdel14dejuli-
ol en un stage que culmina-
rà diumenge a L’Auditori
amb la interpretació pública
de la magna obra. Les dues
orquestres actuaran acom-
panyades del Cor Lieder Cà-
mera, del Cor Madrigal, de
l’OrfeóCatalà ide laPolifòni-
ca de Puig-Reig, tots sota la
batuta de Josep Pons.

Comaaperitiualconcert,
i en el mateix Auditori,
Núria Schönberg, filla del
compositor, participarà en
un col·loqui sobre l’obra i la
figura del seu pare. ■


