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L’agitació de ‘Don Carlos’
Partidaris i detractors del muntatge de Konwitschny mostren posicions oposades sobre
l’adaptació de l’òpera H El Liceu defensa la continuïtat d’aquesta mena de propostes

Hi va haver més crits que murmu-
ris. I els aplaudiments dels entu-
siastes es van barrejar amb l’es-
trèpit de les protestes i l’irritant so
dels xiulets. L’estrena a Espanya de
la partitura original en francès del
Don Carlos de Verdi, el 27 de gener
al Liceu, va aixecar polseguera. El
polèmic Peter Konwitschny, direc-
tor de la posada en escena d’aques-
ta proposta de més de cinc hores,
gairebé no es va immutar amb la
bronca del sector més intolerant
del Gran Teatre. El 18 de març del
2000 havia rebut honors similars
amb el resultat de la seva adapta-
ció de Lohengrin, de Wagner, al
qual va situar a l’aula d’una escola.

¿Talibans de la lírica?

Els ressons d’aquesta reacció con-
tra l’aposta de Konwitschny es
mantenen set dies després, mal-
grat que en les funcions de dime-
cres i divendres, van ser acollides
sense problemes. Al Liceu no sor-
prèn aquesta reacció d’un sector
«molt reduït» del públic. ¿Talibans
de la lírica? Joan Matabosch, direc-
tor artístic del Gran Teatre, ho té
clar: «L’òpera genera, a vegades,
una reacció visceral perquè hi ha
espectadors que tenen una relació
patrimonial amb el gènere. Creuen
que els pertany i reaccionen com si
la interpretació de les obres fos un
tràngol traumàtic. Aquesta viscera-
litat no em sembla malament. És
símptoma de vitalitat. Sobretot si
es digereix la dramatúrgia i hi ha
una reflexió sobre el que s’ha vist».

En el cas d’aquest Don Carlos, dra-
ma fosc ambientat a l’Espanya del
fanatisme polític i religiós de Felip
II, xoca la transformació del prescin-
dible ballet La Peregrina a El somni
d’Eboli, una espècie de vodevil en
què la princesa Eboli apareix casada
amb l’infant Don Carlos. La parella

ha convidat a sopar els seus sogres,
Felip II i Isabel de Valois. Se’ls crema
el pollastre al forn i acaben encarre-
gant una pizza i regant el sopar amb
xampany. Bronca del sector intransi-
gent, que no accepta aquesta «patot-
xada».

Però la protesta es dispara en de-
cibels amb l’acte de fe del tercer ac-
te, presentat com un reality show te-
levisiu per Lloll Bertran. Aprofitant
un descans, els reis entren pel hall,
pels passadissos i pel pati de buta-
ques. També apareixen els heretges
cap a la foguera rebent dures càrre-
gues de la policia mentre els papa-
razzis prenen imatges i el cor canta
a l’escenari.

Santi Vela, liceista del cinquè pis
des de l’any 1957, està a favor de les
produccions modernes «si són sàvies
i respecten l’esperit de l’autor», però
la versió de Konwitschny no li agra-
da. Com tampoc la presència a la sa-
la d’espectadors amb xiulet. «Això és
una grolleria i hauria d’estar prohi-
bit», diu després de criticar el Liceu
per comprometre’s amb produc-
cions com aquesta, «molt costoses i
de resultats dubtosos».

Antonio Moral, director artístic
del Teatro Real de Madrid també ho
té clar: «Hi ha una sèrie de directors
amb un perfil provocador, entre els
quals hi ha Konwitschny. Però els
teatres tenen una línia programàti-
ca i en coneixen els avantatges i els
inconvenients».

Konwitschny es defensa: «Al tea-
tre, com en la vida, hi conviuen el
drama i els moments feliços. Crec
que des d’un passatge còmic es pot
arribar a la tragèdia». Matabosch va
més enllà: «Aquest Don Carlos té de-

talls excepcionals que no sempre
són fàcils de captar i la seva pro-
posta té un horitzó: revelar a l’es-
pectador actual el sentit de l’obra
de Verdi». El director artístic del Li-
ceu afirma que el teatre seguirà
programant obres «amb qualitat
musical, vocal i estètica».

Els intèrprets del muntatge re-
colzen el treball de Konwitschny,
tot i que hi ha a qui, com ara Sonia
Ganassi (Eboli), li va costar accep-
tar al principi El somni d’Eboli. En

canvi, Adrianne Pieczonska (Isabel
de Valois) creu que el muntatge
funciona i li agrada especialment
el «ballet pantomima». Ana Nebot
(Thibault) afirma que, malgrat els
dubtes generats per aquest passat-
ge, acaba sent, com el va qualificar
Matabosch «una mena de sorbet
que es col.loca entre plat i plat».

A l’actriu Rosa Novell li agraden
les «propostes innovadores i que
potencien la teatralitat». Alaba la
comicitat dels intèrprets d’El somni
d’Eboli i considera ben resolt l’acte
de fe. «Els dies d’estrena són peri-
llosos i es produeixen bronques
exagerades, però està bé que hi ha-
gi el dret a picar de peus. En el tea-
tre hi ha, últimament, massa con-
formisme».H

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

El director
alemany afirma que
«hi ha gent que
confon la tradició amb
el que és l’obra»

33 Imatge dels heretges camí de la foguera empesos per la policia a través de l’escala central del Liceu durant el tercer acte de l’obra.

ANTONI BOFILL

Primer Espriu al Teatre Nacional,
que arriba sota la direcció del jo-
ve Oriol Broggi. Un text difícil
que el poeta d’Arenys va escriure
el 1948 per certificar el valor de
la llengua catalana, en moments
durs per a la nostra cultura.
Broggi proposa un muntatge ple
de ritme, atrevit en algunes qües-
tions, amb pocs moments bri-
llants, amb un irregular planter
d’actors a l’hora de dir el text i
amb algunes greus deficiències.
Però la paraula espriuana ho pot
tot.

En el record, els muntatges de
Jordi Sarsanedas (1957), Ricard
Salvat (1962 i 1977) i Lluís Pas-
cual (1982). Espriu juga amb el
teatre dins del teatre i utilitza el
relat bíblic sobre la reina Esther i
l’enfrontament entre perses i
jueus per traçar una metàfora
política, amb referència a la situa-
ció creada després de la guerra ci-
vil. L’impressionant monòleg fi-
nal de l’Altíssim és un cant a la re-
conciliació i la tolerància, qües-
tions que li arriben a l’espectador
malgrat les dificultats que el di-
rector i en alguna mesura el ma-
teix autor hi posen.

Un espai escènic central, amb
el públic situat als dos costats
(igual que en la seva Antígona de

la Biblioteca de Catalunya), no
ajuda gens ni mica ni els actors
ni la representació, i dificulta la
projecció de la veu. Broggi busca
que els espectadors s’integrin
amb els habitants del poble de Si-
nera (Arenys), que van a presen-
ciar una obra de titelles sobre el
conflicte entre perses i jueus. Es-
priu fa servir un llenguatge a ve-
gades difícil o inintel.ligible, però
que en el seu conjunt és un cant
a la riquesa de la llengua, anant
del llenguatge més culte al més
popular. A l’espai ideat pel direc-
tor es perden matisos i acaben
unificats els trets irònics, greus i
festius de l’original.

El text dóna llibertat al direc-
tor a l’hora de portar-lo a escena.
Broggi l’ha recreat amb un ritme
exagerat, movent els actors una
vegada i una altra, de manera
que l’entrecreuament de trajectò-
ries dificulta saber qui és qui i
què representa cada personatge.
El paper dels titelles –ninots i ac-
tors, segons el moment– no està
ben resolt. Malgrat tot això,
aquesta Primera història d’Esther té
escenes reeixides i moments emo-
tius, sobretot quan els presideix
un formidable Joan Anguera,
que, amb Àngels Poch i Ramon
Vila, salven la interpretació. En
els altres hi ha entrega, força,
però estan mancats de definició i
de bona dicció. L’obra li ha vin-
gut gran al director.
HGONZALO PÉREZ DE OLAGUER

‘PRIMERA HISTÒRIA
D’ESTHER’

EL DUEL

A favor

«L’acte de fe està molt ben re-
solt i trobo divertit el criticat
passatge d’El somni d’Eboli,
que trenca la tensió dramàti-
ca i ajuda a recuperar l’obra
amb ganes. M’agraden els
muntatges de Konwitschny,
ja que té un gran coneixe-
ment de les obres i sap re-
flectir perfectament el seu es-
perit».

Josep Maria Bricall

Aquest liceista del cinquè pis
rebutja El somni d’Eboli per-
què «trenca l’esperit dramàtic
de l’obra al provocar la rialla
en el públic». Afirma que «és
prescindible» i critica l’acte de
fe: «És una fantasmada. La ir-
rupció de protagonistes i he-
retges per la platea provoca
enrenou i no se sent la músi-
ca».

Santi Vela

En contra

Un viatge a
mig camí
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