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Brillant tragèdia 
pastoral del segle 
XXI a la Beckett

‘Animal negre tristesa’ SALA BECKETT FFINS AL 6 DE MARÇ 

“F
a trenta-quatre dies que el 
bosc espera la pluja”. No, no 
és una notícia meteorològica, 
sinó la primera acotació de 
l’obra de l’alemanya Anja Hi-

lling Animal negre tristesa, que explica la tragè-
dia d’un grup d’amics i parelles que s’escapen 
de la ciutat al bosc com si emulessin els nobles 
atenencs de Somni d’una nit d’estiu. Els nobles 
de Hilling són arquitectes, artistes i executius 
de mitjana edat que s’endinsen al bosc per fer 
una barbacoa i gaudir de la natura amb la irres-
ponsabilitat d’una colla d’adolescents. I escla-
ta la tragèdia. El foc calcinarà el bosc i els can-
viarà la vida per sempre més. 

No és intranscendent la referència al clàs-
sic de Shakespeare, ja que, si bé Hilling tren-
ca totes les convencions teatrals seguint els 
dictats del teatre postdramàtic, l’estructura de 
la seva obra segueix les formes clàssiques: una 
presentació, amb els personatges que prepa-
ren la foguera; el nus, quan el foc mostra la re-
acció de cadascun d’ells davant del perill de 
mort, i el desenllaç, amb la tornada a la ciutat 
quan l’incendi ha estat sufocat però les cen-
dres segueixen cremant al seu interior. 

Així mateix, el títol remet perfectament al 
contingut de les tres parts –la vida del bosc 
(animal), la mort que provoca l’incendi (negre) 
i la conseqüència (tristesa)– i anuncia el liris-
me que recorre bona part del text, amb poèti-
ques descripcions de la natura, tan abundants 
en Shakespeare. Un lirisme que es manifesta 
sobretot a les didascàlies o acotacions que ens 
arriben en la veu d’una narradora. I és que 
l’obra de Hilling, lluny de rebutjar la narrativi-
tat, la integra en la forma dramàtica juntament 
amb la poesia i els diàlegs sintètics. Diríem que 
el text i la posada en escena són dues línies dra-
màtiques complementàries en la mesura que 
les accions tot sovint deriven de la paraula que 
les explica. Això ho ha entès molt bé el direc-
tor, Julio Manrique, al confrontar-se amb un 
text tan ric com arriscat i fent una proposta 
exuberant i plena de força dramàtica. Manri-
que ha trobat solucions plàstiques imaginati-
ves, i treballa amb un magnífic i entregat elenc 
(Joan Amargós, Marcia Cisteró, Mia Esteve, 
Norbert Martínez, Jordi Oriol, Mima Riera, 
David Vert, Ernest Villegas), i tot plegat està 
adobat per l’espectacularitat visual de les pro-
jeccions de Francesc Isern en un espai escènic 
buit d’Alejandro Andújar amb sorpresa final. 
Imprescindible.e
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La primera òpera de  
David Selvas al Petit Liceu

senyor propietari de la cadena de 
Burguer Queen i fanàtic del men-
jar porqueria. A l’escenari també hi 
apareixeran tres personatges ros-
sinians –Guillem Tell, la Ceneren-
tola i Fiorello– que els acompanya-
ran en el seu periple per sortir del 
món màgic.  

Buscar Rossini a l’Spotify 
La història es vehicula mitjançant 
les composicions de Rossini, que 
Andreu Gallén ha adaptat al català. 
“Vam escoltar-nos totes les seves 
òperes i vam seleccionar les àries 
i els tuttis que ens agradaven 
més”, apunta Selvas. Per 
a la part gastronòmi-
ca, la companyia 
ha comptat amb 
l ’ a s s e s s o r a -
ment de la cui-
nera Carme 
Ruscalleda i 
la Fundació 
Gasol, que 
treballa per 
c o m b a t r e  
l’obesitat in-
fantil. “Volem 
que el públic vi-
bri amb la música 
de Rossini, que quan 
s’acabi l’espectacle sur-
ti corrents a buscar les can-
çons a l’Spotify”, afirma Gallén, 
que s’ha encarregat de la direcció 
musical de l’obra. La companyia 
juga amb l’espectacularitat de 
l’òpera i el factor sorpresa, i per ai-
xò ha situat l’orquestra a sobre l’es-

cenari i amagada durant les prime-
res escenes per un tul que funciona 
alhora com una pantalla.  

Els 10 músics formen part de 
l’Ensemble Conservatori Liceu i 
són estudiants i postgraduats. El 
públic sentirà les peces més conegu-
des de Rossini (com l’obertura de 
Guillem Tell i l’ària Largo al facto-
tum d’El barber de Sevilla) i també 
d’altres no tan populars. “Hem es-
tat respectuosos amb el repertori 
original, però hem revisat els rols i 
els comportaments dels personat-
ges de les òperes. Algunes avui dia 

serien considerades sexistes i 
racistes”, afirma Selvas. 

Amb aquest mun-
tatge, La Brutal fa 

un salt més en la 
seva trajectò-

ria centrada 
en el públic 
familiar. El 
2020 Sel-
vas va diri-
gir el seu 
primer mu-

sical famili-
ar, El màgic 

d’Oz, i ara tre-
pitja per primera 

vegada el terreny 
de l’òpera. “Hem tin-

gut un espai de llibertat 
molt potent a l’hora d’agafar la 
música de Rossini i adaptar-la. No 
l’hauríem tingut si la proposta no 
fos familiar”, reflexiona el direc-
tor. L’espectacle té un pressupost 
de 150.000 euros.e 

‘La cuina de Rossini’ explora la passió per la música i pel menjar

01. Un moment de La cuina de Rossini. 02. El director de l’espectacle, David Selvas. GRAN TEATRE DEL LICEU

ARTS ESCÈNIQUES

Giacomo Rossini (Pesaro, Itàlia, 
1792 - París, França, 1868) era un 
compositor prodigiós, un gran cui-
ner i un comensal voraç. “Les seves 
pràctiques alimentàries eren ne-
fastes, plenes de plats greixosos i 
trufats per tot arreu”, explica el di-
rector artístic del Gran Teatre del 
Liceu, Víctor Garcia de Gomar. El 
teatre volia fusionar les dues face-
tes de Rossini a dalt de l’escenari 
–la passió per la música i pel men-
jar– i va confiar el repte a David 
Selvas i Andreu Gallén, de la com-
panyia La Brutal. Tots dos s’estre-
nen en el camp de l’òpera clàssica 
amb La cuina de Rossini, un espec-
tacle familiar per al Petit Liceu 
que, a partir de les obres de Rossi-
ni, construeix una aventura sobre 
la cuina creativa i l’òpera. El mun-
tatge es podrà veure el 5 i el 6 de fe-
brer i el 23 i el 24 d’abril i, en pa-
ral·lel, farà funcions escolars. 

L’òpera és un viatge “per parlar 
de la tradició enfront de la moder-
nitat”, diu Selvas, que ha imaginat 
dos germans protagonistes: el Ross 
(Toni Viñals) és un friqui de Rossi-
ni, i la Isabella (Neus Pàmies) és la 
xef d’un restaurant de cuina ecolò-
gica i saludable en bancarrota. A 
través d’una batuta màgica, els ger-
mans invocaran l’esperit de Rossi-
ni, que porta “200 anys sense men-
jar”, i quedaran atrapats dins d’un 
món fantàstic juntament amb un 
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