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Òpera:
un respecte

É s un motiu de celebració que
vagi tornant el respecte pel lli-
bret original de les òperes de
repertori,massa vegadesmuti-

lat o distorsionat per la dèria de ser origi-
nal el director d’escena. Aquest professi-
onal hauria de tenir la humilitat de ser,
com el traductor, i abans que tota altra
cosa, un intèrpret. I utilitzar tots els
recursos creatius de què disposi per po-
tenciar el sentit de l’obra original, no pas
per tergiversar-la, no pas per parasitar-
la, no pas per projectar-hi la seva geniali-
tat pour épater le bourgeois.
El director escènic David McVicar,

responsable del muntatge de La Travia-
ta ara al Liceu, explicava aMaricel Cha-
varria que “a Alemanya no aprecien el
meu estil,” un estil que es proposa ser
fidel a l’esperit de les òperes clàssiques
també situant-les adequadament en l’es-
pai i en el temps històric imaginat pels
autors. I ara seria interessant preguntar-
se a què es deu que a Alemanya tinguin
tant de predicament propostes artís-
tiques transgressores, en tots els camps,
com si haguessin de compensar una
anterior dèria oficial contra l’art de-
generat...
Si McVicar mostrava a Alemanya el

seuDon Carlo ambientat en l’època de la
Inquisició del XVI i no en el franquisme,
Calixto Bieito va presentar a Berlín amb
gran aplaudiment, el 2004, la seva ver-
sió o tergiversació d’El rapte del serrall
amb música de Mozart. Un muntatge
trencador no només per les altes dosis
de violència que contenia, sinó per una
modificació de la història original queBi-
eito va arribar a vendre com a “denúncia
de l’esclavitud sexual”.
Modificar ambpoc respecte les creaci-

ons alienes és moralment reprobable.

Llevat que s’expliciti que es tracta d’una
obra actual de tal artista sobre tal o tal
altra obra clàssica. El director d’escena
convé que es faci invisible i que la seva
intermediació passi commés desaperce-
budamillor. Al servei del sentit de la pe-
ça McVicar ha despullat La Traviata
“d’elements decoratius superflus” per
tal que destaqui “la veritat”. I així ha situ-
at la peripècia de bordell no als habitu-
als salons versallescos, sinó en el que po-
dríem dir a ca la senyora Rius. I això és
servir molt millor l’esperit autèntic de
l’original de Verdi sobre llibret de Piave.
Ara fa dotze anys va aterrar al Liceu

un Don Giovanni de Mozart que s’havia
estrenat, amb gran polèmica, a l’English
National Opera de Londres. Com si es
tractés d’un remake de La taronja mecà-
nica, Calixto Bieito havia ambientat la
peça en el món de les drogues i de la vio-
lència juvenil. Però, com declarava tam-
bé aquí fa un parell d’anys Peter Gelb,
director de laMetropolitanOpera deNo-
va York, màxima referència mundial en
el gènere, “l’important és fer que la histò-
ria s’expliqui amb claredat. Per això evi-
tem alguns directors europeus que estan
més interessats a tocar l’argument, que
creuen que la història pot alterar-se”.
Benvingut sigui, doncs, McVicar i la

seva nova, i fidel, La Traviata.
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L a nua simplicitat, la pode-
rosa bellesa i l’enorme hu-
manitat del teatre de Peter
Brook (Londres, 1925) ater-
ren aquesta setmana per

partida doble a Espanya. A duo amb
Marie-Hélène Estienne, amb
la qual ja va dirigir la seva parti-
cular versió de La flauta màgi-
ca, el director, una de les figu-
res més importants de l’escena
mundial des de famoltes dèca-
des, presenta dijous a Madrid
la seva última creació, El valle
del asombro (The valley of asto-
nishment). Una nova incursió
de Brook al món del cervell
que servirà per inaugurar el
XXXII Festival deOtoño a Pri-
mavera. Però, amés, divendres
porta al festival TemporadaAl-
ta de Girona El vestit (The
suit), una faula plena d’humor
i dolor sobre les perilloses con-
seqüències del càstig. Es tracta
d’un conte que ja va muntar el
1999 en francès i ara reprèn en
anglès en una versió dirigida a
sis mans amb el músic polonès
Franck Krawczyk i, de nou,
amb Marie-Hélène Estienne.
I és que Estienne, que treba-

lla amb Brook des que fa 40
anys el director va reobrir a Pa-
rís l’històric Théâtre des Bouf-
fes duNord, s’ha revelat en l’úl-
tima dècada com a gran autora
–seu era el text de l’emocio-
nant faula sobre la tolerància i
la veritat Tierno Bokar– i codi-
rectora. I és ella la que explica
a La Vanguardia que fa anys
que perseguien tornar a muntar The
suit, però aquesta vegada en la seva
llengua original: la va escriure el sud-
africà Can Themba als anys seixanta,
en ple apartheid. Ell creia que seria el
seu passaport a la fama, però les seves
obres van ser prohibides al seu país, es
va exiliar a Swazilàndia i vamorir alco-
holitzat. Tot i això, la seva obra final-

ment va acabar triomfant: un advocat
de classe mitjana enxampa la seva do-
na amb un amant, aquest en la fugida
es deixa el vestit, i el marit obliga l’es-
posa a tractar el vestit com un convi-
dat d’honor, a donar-limenjar, alimen-
tar-lo i portar-lo de passeig.
I si fa una dècada el projecte demun-

tar l’obra en anglès va acabar fallant,

diu Estienne, quan van crear el 2010 la
seva Flauta màgica al costat del músic
Franck Krawczyk van saber que ja
tenien equip per al nou The suit, en el
qual volien que la música fos cabdal i
produís un altre nivell d’emoció. Si fa
15 anys a l’obra hi havia només temes
sud-africans, en la funció que es veurà
divendres i dissabte al Teatre Muni-

cipal de Girona hi ha Schubert –el seu
so acaba sent el conductor–, El Danubi
blau de Strauss, l’Strange fruit de Billie
Holiday, Bach, Violeta Parra oMiriam
Makeba.
A més, Brook i Estienne han donat

una importància decisiva a ambientar
la peça en l’època en què la va escriure
Themba, en l’opressió de l’apartheid,

igual que la dona, viu una contí-
nua humiliació i crueltat, un
miniapartheid, a casa seva.
Una època de cafès clandes-
tins, enorme opressió i també
del particular humor que, re-
corda Estienne, es desenvolu-
pa sota l’opressió. La història
d’un càstig que, diu, “és un con-
te sobre tots nosaltres en el
qual la lliçó és la importància
d’oblidar i perdonar”.
Respecte aThe valley of asto-

nishment, que serà des de di-
jous i fins diumenge als Tea-
tros del Canal deMadrid, Esti-
enne diu que “també és una
obra sobre nosaltres, perquè
parla del cervell i tots en tenim
un, encara que no el coneixem
bé”. I explica que a l’obra utilit-
zen les investigacions d’unneu-
ròlegmolt important per a Oli-
ver Sacks, el rus Aleksander
Luria. A partir d’un pacient
seu anomenat Txeroseveski
mostren persones amb desor-
dres neurològics per als quals
cada so té un color, cada color
un gust i el número vuit pot ser
una senyora grassa: és la sines-
tèsia. I tot això ho uneixen en
un poema místic del segle XII,
La conferència dels ocells, de Fa-
rid-ad-Attar, que Brook ja va
portar al teatre el 1979. Trenta

ocells que, en el seu camí de recerca,
travessen set valls, cada una més peri-
llosa que l’anterior. Una és la de la sor-
presa. La que provoquen el cervell i la
vida, diu Estienne. “Tots tenimmoltes
preguntes sobre per què som a la Ter-
ra, què significa tot això. El nostre cer-
vell busca respostes i la poesia és un
camí per respondre-les”.c

Massa vegades es mutila el
llibret de les òperes per la
dèria del director d’escena
de ser original
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