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L’obra de Rossini arriba avui al Liceu amb una posada en escena futurista

Juan Diego Flórez brilla en una
‘Semiramide’ de ciència-ficció

ARTS ESCÈNIQUES I ÒPERA

c

ELENA HEVIA
BARCELONA

Qui vagi a veure Semirami-
de, de Rossini, que s’estre-

na avui al Liceu després d’una
absència de 117 anys i l’excepció
d’una versió concertant els anys 80,
és millor que s’oblidi dels jardins
penjants de Babilònia, on succeeix
l’acció. El que trobarà és una moder-
na escenografia (firmada per Wi-
lliam Orlandi) amb referències mul-
tiètniques que recorda pel.lícules
com Teléfon rojo, ¿volamos hacia
Moscú? o Star Trek.

L’obra es va estrenar original-
ment al Festival de Pesaro l’any
2003 amb divisió d’opinions. Les
principals crítiques, que procedien
dels sectors més conservadors, es di-
rigien contra la futurista posada en
escena d’una obra que sol pecar
d’estatisme.

q FIDELITAT A LA PARTITURA
Però aquesta és l’única llibertat en la
rigorosa versió dirigida musical-
ment per Riccardo Frizza i escènica-
ment per Dieter Kaegi, amb la inter-
pretació del tenor peruà Juan Diego
Flórez, estrella d’un cartell encapça-
lat per la soprano Daria Takova (Se-
miramide) i la contralt Daniella Bar-
cellona (Arsace), que debutarà per fi
al coliseu de les Rambles, en un pa-
per masculí.

En aquest muntatge de quatre ho-
res de durada, descans inclòs, hi ha
un gran afany de fidelitat a la parti-
tura original. «És una òpera de gran
complexitat i perfecció estructural»,
assenyala Frizza. El jove director és
conscient que aquesta obra no
s’hauria pogut abordar en la seva in-
tegritat sense la participació de
Flórez, ja que el seu paper, que és

prescindible pel que fa a l’acció ar-
gumental, és el primer que desapa-
reix a l’hora d’utilitzar les tisores i
especialment «quan no es té un te-
nor de gran nivell per abordar-lo»,
com aprecia Frizza.

«El rol d’Idreno té una gran difi-
cultat tècnica i està ple d’insídies»,
reconeix Flórez amb la satisfacció
d’haver-les conjurat totes. «Les llar-
gues àries del meu personatge es
poden fer més còmodes, però no
se’ls pot afegir més complexitat

perquè, en aquest sentit, han tocat
sostre». Això el porta a fer broma
amb la possibilitat de no tornar a
cantar l’endimoniat paper: «De mo-
ment, no el tinc programat», riu
alleujat.

Semiramide, «l’última obra mestra
que Rossini va escriure a Itàlia,
abans d’instal.lar-se a França», se-

gons Frizza, es basa en una tragèdia
homònima de Voltaire i forma part
de la producció seriosa del composi-
tor italià, la que ha envellit pitjor
des del punt de vista escènic en con-
traposició a les seves avui populars
òperes bufes. La història, que és
molt del gust de l’època, té connota-
cions avant la lettre de Hamlet, amb
un conat d’incest entre la reina Se-
miramis i el seu fill perdut i la
presència del fantasma del rei assas-
sinat.<

33 Daniella Barcellona (esquerra), amb Ildar Adbrazakov, divendres, en un assaig, al Liceu.

JOAN CORTADELLAS

La Filmoteca
dedica un cicle a
Isasi-Isasmendi i
publica la seva
biografia
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CINE I RETROSPECTIVA

Antonio Isasi-Isasmendi
(Madrid, 1927), que aca-

ba de superar un ictus cerebral,
va tenir força i il.lusió per dirigir–
se a l’aeroport d’Eivissa, on viu
des de fa anys, i pujar a un avió
rumb a Barcelona per assistir a
una presentació doble en honor
seu: un cicle i un llibre.

La Filmoteca de Catalunya li
dedica, a partir d’avui, una retros-
pectiva composta per 16 llargme-
tratges i cinc curts. La mostra in-
clou la còpia restaurada de La hui-
da (1955) i el material que es con-
serva de Pasión bajo el sol (1956),
film que va desaparèixer parcial-
ment en un robatori que va tenir
lloc al laboratori on es guardava.

La Vegas 500 mil lones , una
pel.lícula que es va avançar al seu
temps, obre aquesta tarda (19.00
hores) el cicle en un acte al qual
assistiran el director Bigas Luna i
l’actriu Marisa Paredes. Isasi-Isas-
mendi va recordar que va co-
mençar a la Barcelona de la post-
guerra venent bombons en una
sala. «El cine ha sigut la meva
passió. Però ho vaig deixar per
pur esgotament».

El director de Rapsodia de san-
gre considera que Alejandro Ame-
nábar és el director que més se li
acosta. «Ha sigut capaç de fer
pel.lícules tan diferents com Los
otros, tan internacional com les
que jo vaig fer, i Mar adentro,
que s’assembla a altres dels
meus treballs», argumenta.

Jordi Batlle Caminal, autor de
la seva biografia, destaca que Isa-
si-Isasmendi va ser el primer rea-
litzador espanyol que va penetrar
en el mercat americà.<

Toni Sevilla i Lluïsa Mallol protagonitzen aquesta comèdia de Neil Simon

‘El presoner de la Segona
Avinguda’ s’instal.la al Villarroel
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TEATRE I ESTRENA

Els anys 70 Jack Lemon i
Anne Bancroft van triom-

far amb El presoner de la Segona Avin-
guda, una comèdia agredolça de
Neil Simon basada en una obra tea-
tral homònima del dramaturg estre-
nada a Nova York el 1971. Des
d’avui, Toni Sevilla i Lluïsa Mallol in-
tentaran acostar aquest drama a l’es-
pectador actual al Villarroel (21.00
hores). Ho faran acompanyats de
Carme Fortuny, Mont Plans i Jordi
Vila, i dirigits per Manuel Dueso.

«Encara que aquesta comèdia va
ser escrita fa anys, és de plena ac-
tualitat», destaca el director. S’hi han

deixat intactes els enginyosos
diàlegs, plens de sarcasme, però al-
gunes parts del text s’han suprimit
per aconseguir una comunicació
més directa amb el públic actual. «Hi
havia una excessiva massa textual,
pròpia dels anys 70, que hem elimi-
nat», assegura Dueso.

L’obra se centra en un executiu
de 47 anys que es queda sense feina.
Els problemes econòmics que li oca-
siona no trobar un altre lloc canvia-
ran la seva manera de veure el món.
La seva meravellosa vida al pis de la
Segona Avinguda del qual estava tan
orgullós es convertirà en una presó
on se succeeixen delirants escenes
creades pel mateix autor de L’estra-
nya parella. «És una tragèdia quoti-

diana transformada en comèdia
–defineix–. Té una càrrega de pro-
funditat però no cau com un gerro
d’aigua freda sinó com una dutxa
calenta».

El text planteja interrogants so-
bre l’anomenada societat del benes-
tar a través de la vida d’un home
que, com la majoria dels que cobren
un sou avui dia, ha acumulat més
coses de les que necessita i segueix
un ritme de vida per sobre de les se-
ves possibilitats. «Per a ell, estar a
l’atur serà com deixar d’existir. A
més a més, notarà com l’assenya-
len pel carrer i se sentirà culpable
per no treballar». Els seus germans
tampoc serviran de gran ajuda. Més
aviat al contrari: apareixeran les ve-
lles disputes.

La producció, portada a terme
gràcies a la constant entrega dels ac-
tors, compta amb una escenografia
sòbr ia i moderna , de Montse
Amenós. «Al ser una comèdia de
tresillo en volíem posar un en esce-
na però hi hem posat un sofà».<33 Toni Sevilla.

ES VA ESTRENAR AL
FESTIVAL DE PESARO
AMB DIVISIÓ D’OPINIONS

/2/ Llibres

L’editorial RM Verlag edita la ver-
sió original de la novel.la cabdal
de l’escriptor mexicà Juan Rulfo
(1917-1986) coincidint amb el 50
aniversari d’aquest clàssic de la li-
teratura llatinoamericana. Es
tracta de la versió més fidel, ava-
lada per la seva fundació.

Edició especial de
‘Pedro Páramo’

/1/ Art

Falaise pres de Dieppe, un oli del
mestre impressionista francès, va
ser subhastat ahir a la sala de ven-
des de Carmes a Rouen (nord-oest
de França), que no va voler reve-
lar la identitat del comprador. El
quadro forma part d’una sèrie so-
bre els penya-segats.

Un ‘monet’ subhastat
per 400.000 euros

Fila 0


