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Un Mozart molt Haneke
CRÒNICA El Real aprova la versió del cineasta de ‘Cosí fan tutte’

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
MADRID

«Els desitjo una vetllada excitant». 
Michael Haneke va expressar per 
carta, dissabte a la nit, la seva il·lusió 
que el Teatro Real compartís la seva 
versió de Cosí fan tutte al no poder as-
sistir a l’estrena del muntatge. El ci-
neasta, que havia viatjat a Los Ange-
les per rebre un Oscar per Amor, de-
manava que tothom creués els dits 
per ell, tant si els agradava com si re-
butjaven la seva proposta. El públic 
va optar per aprovar-la aplaudint la 
sobrietat i elegància d’una posada 
en escena que explota a fons la con-
temporaneïtat de l’obra de Mozart. 
I que exhibeix, des del primer mo-
ment fins a l’últim, el segell del ve-
nerat director.
  Durant dos mesos Haneke s’ha-
via entregat a aquest projecte apli-
cant el seu perfeccionista mètode 
creatiu. Després d’escollir els jo-

ves cantants que aportessin fres-
cor a les parelles de la trama, i Kers-
tin Averno per al rol de la criada –
el baríton William Shimell i actor 
a Amor, era un fix des del principi– 
es va posar a treballar de valent. Ela-
borant story boards, va dissenyar ca-
dascun dels moviments dels intèr-

prets, amb els quals va compondre 
belles coreografies. Un vestuari que 
barreja vestits hollywoodians amb 
altres d’època el va ajudar a contra-
posar els segles XVIII i XXI.

UNA NEVERA BAR / Una mampara sepa-
ra els dos ambients del palauet on es 

desenvolupa l’acció. A la part davan-
tera destaca la presència d’una neve-
ra bar en què els protagonistes bus-
quen consol etílic per als seus trau-
mes. Els personatges del passat mai 
travessen la barrera, a excepció del 
cínic Don Alfonso i de la celestina 
Despina entestats a portar els ena-
morats cap al precipici dels dubtes 
sobre la fidelitat en l’amor. Haneke 
explota a fons les possibilitats del joc 
de les dobles parelles, i es recolza en 
la recreació musical de Sylvain Cam-
breling, entregada totalment als 
seus propòsits. De tal manera que la 
dramatúrgia aplicada als recitatius 
alenteix la proposta i li resta un punt 
d’emoció.

EL COSTAT FOSC / El cineasta incideix 
en el costat fosc de l’obra. I, renunci-
ant a la comicitat gratuïta, expressa 
que en l’amor plaer i amargura van 
de la mà. En el segon acte puja la tem-

El muntatge exhibeix   
les conseqüències    
del desig estimulat  
pel consum etílic

peratura del relat, ja que es mostra el 
poder de l’adúltera lascívia estimula-
da per l’alcohol. També ressalta la re-
lació desig-odi entre el noble i la cria-
da, aquí menys ingènua i més domi-
nadora, que queda reflectida amb un 
parell de sonores bufetades, i l’incon-
formisme de les parelles amb la solu-
ció final quan tornen al seny. Molt de 
Haneke. Tant que, dintre d’un accep-
table nivell general de recreació de la 
deliciosa partitura, aconsegueix que 
es  presti més atenció a la seva lectura 

del relat que a les prestacions dels 
cantants.
 Del repartiment brilla la desin-
hibició i el bon registre d’una sexi 
Anett Fritsch (Fiordiligi), el color de 
veu de Juan Francisco Gatell (Ferran-
do), la prestància d’Andreas Wolff 
(Guglielmo), el ganxo de Paola Gar-
dina (Dorabella) i la presència i so-
lidesa canora de Shimell. Kerstin 
Averno llueix més com a actriu, al 
desdoblar-se en rols còmics d’indub-
table efecte. H

33 Una imatge de ‘Cosí fan tutte’, en versió de Michael Haneke.

JAVIER DEL REAL

Vendaval d’acrobàcies
3 L’espectacle circense ‘Eoloh!’ aterra al Barts del Paral·lel

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

E
l Barts (antic Artèria Paral-
lel) acollirà durant una set-
mana –des d’aquesta nit fins 
al 5 de març– l’espectacle 

circense Eoloh!, i iniciarà d’aquesta 
manera una nova etapa marcada 
per la multidisciplinarietat de la se-
va oferta. «Totes les disciplines seran 
benvingudes: música, teatre, dansa, 
debats... I el circ contemporani reu-
neix com poques propostes la mà-
gia, el risc i l’emoció», subratlla Joan 
Rosselló, codirector de The Project, 
la promotora que ha agafat les reg-
nes del local que recorda que va ser 
l’empresa pionera a portar ja fa 15 
anys l’espectacular Cirque du Soleil 
a Espanya. 
 Eoloh!, el segon muntatge de la 
productora basca Letsgo, és un dels 
molts fills de l’aclamada carpa cana-
denca. La cuidada estètica es combi-
na amb el virtuosisme acrobàtic, i 
també adquireixen gran protagonis-
me els efectes especials i les projecci-
ons audiovisuals en un simulacre de 
viatge en avió. 
 
MÀGICA ATMOSFERA / «Té la grandesa 
del Cirque du Soleil però en la inti-
mitat del teatre», afirma Rosselló. El 
productor del xou, Carles Alexandre, 
explica que el muntatge, va ser estre-
nat el mes d’agost passat a El Escori-
al i al setembre als Teatros del Canal 
de Madrid, va ser concebut per a re-
cintes escènics perquè «faciliten la 

proximitat del públic i l’embolca-
llen en una màgica atmosfera». 
 La direcció i la dramatúrgia les 
firma Manuel Coronado, prestigiós 
creador d’espectacles multimèdia 
que ha participat en grans esdeve-

niments com les Expo de Sevilla, Lis-
boa i Saragossa. A Eoloh!, els números 
acrobàtics d’una vintena d’artistes 
esquitxen una trama que converteix 
els assistents en passatgers d’un viat-
ge carregat de sorpreses. Entre elles, 

l’espectacular tempesta generada 
per la fúria del déu del vent que dó-
na títol al xou. Els que s’han perdut 
la neu caiguda aquests dies en algu-
nes zones de la ciutat, la podran sen-
tir entre les parets del Barts, amb rà-

uNA gRAN PRoduCCIó muLtImèdIA AmB sEgELL EsPANyoL

fegues d’un vent que arriba als 160 
km/hora
 Les coreografies són de Teresa Ni-
eto i hi ha, com és habitual en les 
grans produccions circenses, un 
elenc internacional disposat a sor-
prendre el públic amb el més difícil 
encara. D’Etiòpia prové un excel·lent 
quartet de contorsionistes, i altres 
artistes de  Rússia, Polònia, Ucraïna, 
Colòmbia, França i Espanya donen 
mostra de la seva perícia en núme-
ros de trampolí, trapezi, barra rus-
sa, cub i malabars. 
 Com a novetat barcelonina, en 
substitució de Los Quixote Brothers, 
l’espectacle comptarà amb el clown 
Jonathan Baker. Conegut internaci-
onalment com a Donimo, s’ha gua-

nyat amb el seu humor poètic i sen-
se paraules la designació de fill espi-
ritual de Buster Keaton. 
 Després de la gira per Espanya, 
Eoloh! viatjarà al Marroc, Àustria i 
diversos països sud-americans. Va 
néixer amb la finalitat de traspas-
sar fronteres i repetir l’èxit que Lets- 
go va obtenir amb la primera pro-
ducció, el cabaret burlesc The hole, 
exportat a Las Vegas. «És una inici-
ativa arriscada avui, però aspirem 
a exportar amb èxit un circ de qua- 
litat amb segell 
espanyol», diu Car-
les Alexandre. H

33 Un moment de l’espectacle ‘Eoloh!’, que arriba a Barcelona després de triomfar en diferents sales d’Espanya.

EOLOH!

El virtuosisme 
acrobàtic es combina 
amb efectes especials, 
projeccions i una  
cuidada estètica

Vegeu el vídeo d’aquesta 
notícia amb el mòbil o 
a e-periodico.cat


