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ElComentari
Ferran Sáez Mateu

Fa un segle, concreta-
ment l’abril del 1908,
es va fundar a Barce-

lona la Sociedad de Atrac-
ción de Forasteros. Abans
de la moda de la correcció
política les coses es deien
pel seu nom, i aquesta era
la rotunda –i alhora equívo-
ca– denominació de les ac-
tivitats adreçades al foment
del turisme. Si ara es refun-
dés aquesta societat, pro-
bablement rebria el nom de
Ponts entre Cultures, Món
per Compartir o alguna car-
rinclonada per l’estil. Fa
cent anys tenien clar que
l’objectiu real no era altre
que atreure forasters per
guanyar quartets: el nom sí
que fa la cosa, i aquí es bar-
rava el pas a possibles dub-
tes sobre les intencions de
la iniciativa. Aquesta setma-
na s’ha celebrat a Barcelona
el Mobile World Congress i
uns 50.000 executius –es
diu aviat!– s’han escampat
pel cap i casal de Catalunya.
Desconec si passaven llista,
però la quantitat de con-
gressistes acreditats que,
en aparença, s’han dedicat
bàsicament a comprar i a

Gernacions
badar durant uns dies era
més que considerable.

Em va agradar molt el ti-
tular de l’AVUI que signava
Virgínia Mascaró dijous:
“Tics tercermundistes
enmig de l’alta tecnologia”.
És exacte. A la gernació
d’experts en telefonia que
ens va visitar se’ls va provar

d’aixecar la camisa des de
tots els angles possibles. El
preu de l’habitació d’hotel
de quatre i cinc estrelles no
s’havia simplement encarit:
en molts casos, l’import per
nit s’havia multiplicat per
cinc o per sis. Hi ha qui diu
que això passa a tot arreu,
inclosa la pàtria de Serra-
llonga. Una pregunta final: si
és cert que les mil molèsties
que ocasionen entre la gent
aquestes concentracions
deixen molts diners, algú
em pot indicar on he d’anar
a recollir la meva part?

L’import per nit
d’hotel s’havia
multiplicat per
cinc o per sis

potent càrrega poètica i
senzilla resolució imaginati-
va. Els arbres del conte es
corporifiquen, la nimfa ad-
quireix dimensions volàtils
d’acolorida papallona, una
gosseta entremaliada es vi-
vifica amb una corretja en-
ganxada a un cable, i una
ombra s’allibera del cos que
la projecta fins a esdevenir
autònoma. Recursos del te-
atre negre de Praga i del te-
atre d’objectes redimensio-
nats amb els efectes de les
projeccions, d’una il·lumina-
ció d’atmosferes precises i

de resolucions impactants,
com l’encarnació d’una can-
tant en un maniquí que el
personatge despulla sensu-
alment. I a més un humor fi
esquitxa diàlegs i imatges.

*
The Andersen Project,
DE ROBERT LEPAGE. TEATRE
LLIURE, 14 DE FEBRER.

Lepage torna a deixar-
nos bocabadats amb
un espectacle sorpre-

nent, interpretat per un sol
actor, Yves Jacques, que en-
carna quatre personatges
en els dos nivells narratius
pels quals circula el muntat-
ge. D’una banda hi ha l’es-
criptor quebequès que fa el
llibret d’una òpera infantil
sobre La dríada d’Andersen
per encàrrec d’un mànager
amb qui comparteix soli-
tuds i desamors. L’empresa-
ri freqüenta cabines a la re-
cerca del plaer onanista. El
llibretista enfila el seu relat i
introdueix la nimfa boscana
empresonada en un casta-
nyer i desitjosa de visitar
París. El pas a la dimensió
onírica es fa mitjançant una
pantalla tridimensional que
l’actor transita i on es pro-
jecten imatges complemen-
tades amb objectes escènics
i mecanismes enginyosos.
Tota una lliçó magistral de
com utilitzar l’audiovisual
en escena. I és que Lepage
és un visionari capaç de
convocar màgia i ironia per
recrear ambients i situaci-
ons plenes de fascinació.

Els artefactes són d’una

Crítica* teatre

Plaer / art solitari

Una lliçó magistral
de com utilitzar
l’audiovisual
en escena

Francesc
Massip

El‘PierrotLunaire’de
PeterKonwitschny
M.P.
BARCELONA

Peter Konwitschny és un
d’aquells directors d’escena
que no deixen indiferent.
La seva relació amb Barce-
lona es remunta al 2000, la
temporada de la reinaugu-
ració del Liceu, quan va es-
candalitzar mig Barcelona
amb un Lohengrin d’escola

UnQuixotd’òpera
El Liceu estrena ‘Dulcinea’, una nova producció per al
públic infantil amb tocs dodecafònics i molta màgia

Marta Porter
BARCELONA

“Quin rotllo de llibre!”. Amb
aquesta expressió que so-
vint han dit milers de nens a
tot l’Estat espanyol comen-
ça aquesta òpera nascuda
per encàrrec de la Sociedad
Estatal de Conmemoracio-
nes Culturales per promoci-
onar el llibre de Cervantes
entre nens i adolescents. El
mitjà escollit en el seu mo-
ment va ser l’òpera, per
aconseguir també fer entrar
els joves al món de la músi-
ca. El resultat va ser Dulci-
nea, una òpera amb música
de Mauricio Sotelo i llibret
d’Andrés Ibáñez que es va
estrenar al Teatro Real el
2006iqueavui ídemàespot
veure al Liceu.

Amb dramatúrgia de

Gustavo Tambascio, Dulci-
nea explica la història d’un
nen que després de llançar
el llibre per terra, veu com
cobra vida. Nen i personat-
ges viuran plegats les qui-
xotesques aventures i can-
viaran alguns conceptes es-
tablerts. “No tot és com

sembla”, “els somnis tam-
bé poden ser realitat”... fins
que el nen aprèn a estimar
la lectura.

Musicalment, la partitu-
ra de Sotelo s’acosta al do-
decatonisme, potser influït
per la musicalitat del seu
avi, Arnold Schönberg, i del
seu mestre Luigi Nono. “Els
nens són ments en blanc,
els nous llenguatges els as-
sumeixen amb molta més
facilitat que nosaltres”, as-
segura el director musical
Gueràssim Voronkov. I afe-
geix: “És un llenguatge mu-
sical que ajuda a despertar
la fantasia sent molt cohe-
rent amb la dramatúrgia”.
Amb tot, Sotelo ha tingut
en compte l’interès infantil
en la reiteració i ha col·locat
una cançó popular infantil
que el nen interpreta amb

freqüència. L’òpera està in-
terpretada per Fabiola Ma-
sino en el paper de nen, el
contratenor José Hernán-
dez-Pastor com a Don Qui-
xot, Beatriz Lanza com a
Mare i Dulcinea i Javier Ga-
lán com a Sanxo.

Jornades Europees
Coincidint amb les Jorna-
des Europees d’Òpera, les
dues funcions d’avui de Dul-
cinea estaran dedicades als
infants dels casals i escoles
del barri del Raval. A més,
en col·laboració amb la Fun-
dació Tot Raval, aquest ves-
pre (20.30 h), a l’església de
Sant Agustí, Mohamed Sou-
limane i Ayoub Bout, funda-
dors de l’Orquestra Àrab de
Barcelona, oferiran un con-
cert amb l’Orquestra de
l’Acadèmia del Liceu. ■

Literatura, música i fantasia es donen la mà en aquesta nova coproducció del Liceu en l’àmbit juvenil ■ TEATRO REAL

“Els nens són
ments en blanc, el
dodecatonisme
els desperta la
fantasia”, diu
Voronkov

Peter Konwitschny i Barcelona
216 porten la dramatúrgia a
L’Auditori ■ JORDI GARCIA

mentre l’altra meitat l’ova-
cionava. Després va tornar
amb Don Carlo.

Ara torna per presentar
la seva versió escènica del
Pierrot Lunaire, una de les
obres mestres d’Arnold
Schönberg, convidat per la
formació orquestral Barce-
lona 216, dirigida per Virgi-
nia Martínez, i amb la so-
prano Young-Hee Kim. El

concert serà avui a les
20.00 h a la sala Oriol Mar-
torell de L’Auditori.

La primera part inclou
Snow in June, obra per a vi-
oloncel i percussió del xinès
Tan Dun en homenatge a
les víctimes de la massacre
de la plaça de Tiananmen, i
el Quartet de corda, de Jep
Nuix, darrer testimoni del
compositor. ■


