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“Parlo de
supervivents;
els triomfadors
són l’excepció”

Elbordelldelesnimfes
ElFestivaldeSalzburgpresentaunadecebedoraproduccióde ‘Rusalka’de
Dvorák, redimidaper l’excel·lentnivelldel repartiment i l’OrquestradeCleveland

Una cita bíblica mai queda
malament. Per al seu segon
any com a intendent del
Festival de Salzburg, Jürgen
Flimm ha recorregut a una
frase del Càntic dels càntics
–“Tan fort com l’amor és la
mort”– per donar un fil con-
ductor al cartell del certa-
men. Importa poc que amb
aquest lema es poden triar
centenars d’òperes, és més

interessant constatar que
els dos extrems al·ludits per
la frase es corresponen amb
l’aparent esquizofrènia pro-
gramadora de Flimm. Així,
al costat de propostes d’un
evident populisme comerci-
al, hi ha exemples del Regi-
etheater més impenitent.
Com la nova Rusalka signa-
da per Jossi Wieler i Sergio
Morabito, noms habituals
en teatres com Stuttgart,
avesats a la desconstrucció
radical del repertori líric.

Rusalka és l’òpera més
famosa de Dvorák, una cul-

minació magistral de tota
una tradició literària i musi-
cal de nimfes que viuen
amors impossibles amb hu-
mans. No deixa de ser curi-
ós que per a aquest conte
fantasiós el compositor txec
no renuncia per res al seu
llenguatge romàntic, en una
època (1901) en què Freud
ja aportava la seva pròpia
fantasia per intentar expli-
car les pulsions ocultes de
l’ésser humà.

Com en tota descons-
trucció à la page, Wieler i
Morabito intenten que l’es-

pectador no senti cap mena
d’empatia per uns personat-
ges tractats com ninots. Un
decorat lleig ajuda força a
aconseguir aquest distanci-
ament. Per això, Barbara
Ehnes crea una mena de
bordell hortera que no vol-
drien ni a Las Vegas, gover-
nat amb mà de ferro per la
bruixa Jezibaba (curiosa la
seva obsessió per les saba-
tes), amb les tres nimfes
com a empleades mig sal-
vatges. Per descomptat, la
natura està abolida, només
se suggereix en uns vídeos

maldestres i el gràfic esbu-
dellament d’un cérvol, men-
tre que els teòrics personat-
ges aquàtics entren i surten
per una claveguera.

Ondina venjadora
Si amb alguns personatges
secundaris el duo de direc-
tors no sap què fer, hi ha al-
gunes intuïcions encerta-
des, com el retrat de Ru-
salka i el Príncep com dos
personatges al límit: ell, té
fortes tendències suïcides;
ella, un cop aconseguida la
seva humanitat (uns talons

d’alçada marejadora), es re-
vela en el segon acte com
un peix fora de l’aigua, mo-
vent-se com una zombi
amb vestit de núvia. Gens
estrany, per tant, que el seu
estimat caigui a les mans de
la glamurosa Princesa Es-
trangera.

Al tercer acte, Rusalka,
desesperada, se suïcida per
tornar com a espectre amb
crucifix inclòs per fer el bes
fatal que envia el Príncep a
l’altre barri; a través de la
claveguera, per descomp-
tat. Una idea plausible, per-
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