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Catarsi en la reobertura del Liceu amb la complicitat de la soprano Sondra Radvanovsky i el tenor Piotr Beczala

Contagi d’emocions

Llàgrimes d’emoció de la soprano,
aplaudiments infinits del públic,
bravos al final de cada ària, bisos
gairebétanllargscomelrecital...La
d’ahir al Liceu va ser una catarsi en
tota regla, una purificació de les
ànimes tocades per l’òpera. El vai-
xell insígnia de la cultura catalana
reobria finalment, prudent i sense
aspirar a anar més enllà d’un 50%
d’aforament,però tampocamenys.
Quinsnervis!Quinaexcitació!El

Liceu es va anar omplint de gent
quevivia ambsincera emoció la re-
obertura del teatre, boja per sentir
cantar dos dels divosmés apreciats
enaquestaplaça,queaméssóndels
pocs que aquí han bisat una ària:
Sondra Radvanovsky ho va fer a
AndreaChénierambLamamamor-
ta, i PiotrBeczala aPourquoimeré-
veiller, deWerther.
Sense autoritats ni poders fàc-

tics, que javanassistir al concertde
Montserrat, el primer dia de Liceu
des d’aquell 14 de març que es va
declarar l’estatd’alarmaivaquedar
abandonada l’escenografia del Lo-
hengrin de Katharina Wagner, va
ser ahirnomésper a amantsdel gè-
nere. Si només es podien posar a la
venda1.144localitats,quefossin,en
to cas, per als més devots. “No he
pogut pensar en res més en tot el
dia”, confessavaunad’aquestes be-
lles dames liceistes que donen sen-

tit al vellut i fan resplendir laplatea
(inoésbroma).“Quinsnervis!”,de-
ia un altre espectador tres minuts
abansdecomençar.
L’accés ordenat del públic havia

estat un èxit: hi havia hagut inci-
dències en la reubicació de buta-
ques que s’havien resolt, perquè a
diferència del que passa a l’Ave, en
aquest Liceu de la nova normalitat
noésacceptabletrobar-se labutaca
del costat ocupada per un estrany:
cal adreçar-se al personal de sala,
queproporcionaunaaltra localitat.

Amés amés, comque els serveis
admetenpocsusuaris,el teatreserà
més flexible amb l’entrada i sortida
de persones durant l’espectacle,
sempre que siguin a la vora de les
portesd’accés.Larestade lesnove-
tats(aparellsdeventilació,mesura-
dors de temperatura) són invisi-
bles.Exceptelabaranaques’hains-
tal·lat a lamajestuosaescalinatadel
vestíbul: no acaba d’agradar als ar-
quitectes de la casa, però és útil per
distribuir el trànsit. Amés, l’acabat
enorvell l’integraenelpaisatge...
Però més enllà de la logística la

notícia ahir va ser l’escalfor amb
què es va rebre la parella de divos i
el pianista Camillo Radicke, dispo-
satsaoferirunadesenad’àries idu-
osd’òperaméscincbisos.Lamatei-
xa Radvanovsky va haver de fer un
senyal per tranquil·litzar el públic i
poderpronunciarunesparaulesde
benvinguda, tot i que se li va fer un
nus a la gola i va haver de cedir el
torn a Beczala, qui, sensemés dila-
ció, vaarrencarambVerdi:Quando
le sere al placido, de Luisa Miller.
“Toteraperfídia iengany”, cantava

cumbir a l’instint interpretatiu va
ser una tasca àrdua... A Vicino a te
s’acqueta, també delChénierdeGi-
ordano,vanentonar“Visca lamort!
Junts!” sense poder-se abraçar. Ell
la va envoltar per la cinturamentre
ella simulava recolzar el cap sobre
la seva espatlla i li llançava unpetó
fugaç apropdels llavis.
Beczala va cantarCavalleria rus-

ticana, deMascagni, i unE lucevan
le stelle de la Tosca de Puccini en
slowmotion que va posar la pell de
gallina. AVissi d’arte, delmateix tí-
tol, Sondra va obtenir picament de
peus. I després de l’últim duo amb
Unballoinmascheraelsvacostarde
noagafar-se lesmansper saludar...
Enestat degràcia, la diva va llan-

çarcomabisosunaRusalkadeDvo-
rák de somni i l’ària d’Adriana Le-
couvre,deCilea,quevaaixecarpas-
sions, mentre ell feia el tan esperat
Pourquoimeréveiller.Peracabar,el
valsdeLavíduaalegredeFranzLé-
haraduo.Al’horadeballar-lo,mas-
careta i mirar de no tocar-se, cosa
queva arrencarmés somriures que
llàgrimesen l’agraïtpúblic.c
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Elpúblicvaviureambemoció la tornadaal teatrede l’òpera,ambganesdetornarasentircantardosdelsdivosmésapreciatsenaquestaplaça

LaCovid-19 desbarata la inauguració
delMercat ambelCullbergBallet
M. CHAVARRÍA Barcelona

Haviadeserunsonat inicide tem-
porada per al Mercat de les Flors.
El Cullberg Ballet, la mítica com-
panyia de dansa contemporània
sueca, portava aBarcelonade l’1 al
3 d’octubre l’obra Figure a sea de
DeborahHay, estrenada ja fa cinc
anys amb música de Laurie An-
derson. La icònica coreògrafa
nord-americana, associadaaraa la
formació sueca, és una de les figu-

res més influents que van sorgir
del postmodernisme radical del
Judson Dance Theatre de Nova
York, als seixanta. I amb aquesta
peçabrindavaalMercatunamena
demeditació sobre el fet de veure,
amb l’escenari convertit en un es-
paionveure’saunmateixmirant...
Però els nivells de la Covid-19 a

Espanya –o la percepció d’aquests
nivells des de l’estranger– han
obligat al Cullberg Ballet a pospo-
sarlasevacitaambelpúblicbarce-

loní després que les autoritats sa-
nitàries del país escandinauho re-
comanessin.
Persort,elMercathaviaprogra-

mat aquesta temporada tota una
constel·lació dedicada a Deborah
Hay(Brooklyn,1941)i,pertant,es-
tà buscant noves dates per repro-
gramar el Cullberg coincidint al
marçamb la restad’espectaclesde
la creadora que hi ha previstos. El
teatre tornarà l’import de les en-
trades i oferirà demanera gratuïta

a qui les havia comprat un strea-
ming –també en pantalla gran al
mateix teatre– de la funció de Fi-
gure a sea que el Cullberg farà en
directe el dia 1 des de la seva seu a
Suècia.
Amés, la casade la dansabarce-

lonina manté les activitats previs-
tes a la programació “expandida”
alvoltantdelamateixaHay:lapro-
jecció del film del 2019 Deborah
Hay, Alignment is everywhere els
dies 1 i 2 d’octubre; la instal·lació
Escrivint comacoreògrafadeLau-
rent Pichaud, ballarí, coreògraf i
arxiverdel’obradeHay(del’1al3),
i també la performance d’aquest
Traduïnt comaballarí(na)eldia3.
Espanyahaestatdeclaradazona

vermellaperaunaquinzenadepa-

ïsos europeus enquè les autoritats
sanitàries indiquen o recomanen
als seus ciutadansno viatjar al ter-
ritoriacausadelnivelldelaCovid-
19 que registra. Músics, cantants i
ballarins a l’estranger amb com-
promisosen terres catalanes s’han
vistobligatsacancel·laroposposar
lasevapresència, jaquelaquaran-
tenaobligatòriaquantornenalseu
país suposa un inconvenient més
granqueelfetdeperdreunaodues
actuacions.
Elmateix passa a la inversa. Ara

que una formació internacional
comés elQuartetCasals ha d’anar
aSuïssa aoferir unconcert, les au-
toritats helvètiques els poden exi-
girqueviatginambtempsperpas-
sar-hiunaquarantenaprèvia.c

Llàgrimesiemociódela
soprano,aplaudiments
infinitsdelpúblic,
bravosal finaldecada
ària,bisosgenerosos...

el tenorpolonèsperprovocar la se-
gona i generosa tanda d’aplaudi-
ments. La soprano canadenca va
obrirel seutornambPace,pacemio
Dio, de La forza del destino, que va
ser igualment aclamada. La diva
s’inclinava a saludar una vegada i

unaaltra, es tornavaaposar lamas-
careta i era substituïda pel tenor.
Però quan va brindar La mama
morta, el teatre, encara a meitat
d’aforament, esvaensorrar.
Cantarnoeraper aells elmésdi-

fícil.Mantenirlesdistànciesinosu-

ESCENARIS

Maricel Chavarría

Barcelona
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Sondra Radvanosky i Piort Beczala ahir al Liceu
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