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CRÍT ICA D’ÒPERA

GABRIEL LERMAN
Los Angeles. Servei especial

E
n una categoria en
què tot pot passar,
Naomi Watts és
l’única de les candi-
dates que arriba vir-

tualment sense possibilitats, per
la qual cosa la seva condició de
finalista s’ha de prendre com un
premi en ell mateix. El fet que
Watts sigui a més l’única repre-
sentant de Lo imposible la nit
dels Oscar és un dur recordatori
que el film no ha estat reconegut
com s’esperava.Watts, que esta-
rà acompanyada de J.A. Bayona
les hores prèvies al gran esdeve-
niment de diumenge, ha comple-
tat el rodatge deDiana, biografia
de la princesa dirigida per Oli-
ver Hirschbiegel.

Lo imposible deu haver estat
una de les experiències més
emotives que ha tingut...
Sens dubte, però no només va
ser molt intensa en l’aspecte
emocional sinó també en el físic,
perquè ens vam passar un mes
rodant les escenes aquàtiques.
Va ser veritablement esgotador,
i, a més, era inevitable empas-
sar-se litres i litres d’aigua, per
la qual cosa la situació era una
mica esgarrifosa. Confesso que
en aquestes escenes no hi havia
gaires oportunitats per prendre
decisions, simplement havia de
suportar el que estavem fent. No
em puc imaginar el que devia
ser aquesta situació de debò,
fins i tot tenint aquesta relació
tan propera amb la història real
com la que tinc ara.

I en el pla emocional?
També va ser una experiència es-
gotadora, però res no es compa-
ra amb les històries de la gent
que la va viure, sobretot quan
t’expliquen que van haver de dei-
xar que l’onada s’emportés el
seu fill, i tanmateix ho van supe-
rar. De tota manera, sempre he
pensat que aquesta és una histò-
ria que havíem d’explicar. La
pel·lícula parla de com d’impor-
tant és mantenir la connexió

amb els nostres éssers estimats, i
no cal tenir una experiència tan
dramàtica com aquesta per po-
der apreciar-ho. Quan vaig veu-
re la pel·lícula per primera vega-
da emvaig deixar portar, una co-
sa que no em passa habitual-
ment. En general, en veure una
pel·lícula, recordo el que va pas-

sar el dia de rodatge. Em resulta
molt difícil mantenir la concen-
tració quan es tracta d’una histò-
ria que conec sencera. Per això
em vaig sorprendre oblidant-me
que jo era la protagonista quan
veia Lo imposible.

Què li va semblar Bayona en
el pla tècnic?
No només em va semblar extra-
ordinari el guió quan el vaig lle-
gir sinó que vaig veureEl orfana-
to, i em va semblar que sabia
molt bé el que volia aconseguir a
la pantalla. De Lo imposible, puc
dir en veu ben alta que n’estic
molt orgullosa. La primera vega-
da que la vaig veure, hi havia dos
agents de seguretat per evitar la
pirateria, i quan es van encendre
els llums tots dos tenien llàgri-
mes als ulls. Van sortir plorant i
em van dir que volien anar-se’n a
casa per abraçar els seus fills.

Han passat deu anys des de
l’estrena de Mulholland Drive.

S’atura de vegades a mirar cap
enrere, a la seva carrera?
Esclar,Mulholland Drive va can-
viar les regles de joc per a mi,
com a actriu. No m’oblido de
quan ningú no sabia de la meva
existència i per això em conside-
ro afortunada d’haver aconse-
guit aquest paper, que sembla
que és el que la gent més recor-
da. Recordo els temps durs com
si fos ahir. Em veig conduint
d’una punta de la ciutat a l’altra
per recollir diàlegs per a l’audi-
ció de l’endemà, perquè ni tan
sols no tenia un fax perquème’ls
enviessin. Veritablement estimo
el gran regal que és que em con-
vidin a treballar amb gent amb
talent i poder explicar, d’aques-
ta manera, històries que merei-
xen ser explicades. Com la histò-
ria de Lo imposible.c

Fado
alat
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DURESA FÍSICA

“Dins de l’aigua,
no hi havia ocasió
de prendre decisions
com a actriu”

TENIU UNA VERSIÓ MÉS LLARGA I
UN ESPECIAL OSCAR AL WEB

CRÍT ICA DE CANÇÓ

Naomi Watts a la première de Lo imposible a Nova York, el desembre passat

IMPACTE EMOCIONAL

“Els dos agents
antipirateria, dins de
la sala, van acabar
la pel·lícula plorant”

El camí cap als Oscar
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Ana Moura

Lloc i data: Apolo
(20/II/2013)

RAMON SÚRIO

La portuguesa Ana Moura
pot presumir de tenir entre
els seus fans Prince i Rolling
Stones. Un altre admirador és
el prestigiós Larry Klein, que
li ha produït a Los Angeles el
seu nou disc, titulat Desfado.
En aquesta obra, la seva vo-
luntat per desfer la compacta
troca d’un gènere tan particu-
lar com és el fado l’ha portat a
incorporar sonoritats folklòri-
ques del nord de Portugal i
també jazz.
Ho va demostrar en un con-

cert de presentació en el qual
va estar acompanyada per un
quintet de joves virtuosos li-
derat per Ângelo Freire, que
també toca la guitarra portu-
guesa per a Mariza.
La renovació més arriscada

d’un gènere tan arquetípic és
la d’incloure temes en anglès.
I més si el que es pretén és fa-
ditzar la JoniMitchell d’A ca-
se of you. Gràcies a la seva
veu, profunda i alhora acaro-
nadora, supera l’envit reves-
tint-la amb una creïble pàtina
de saudade. El mateix suc-
ceeix amb Thank you, encara
que en aquest cas la malenco-
nia es tenyeix de blues.
La ductilitat d’aquesta artis-

ta portuguesa li permet atre-
vir-se amb el desolat Loucura
de Carlos do Carmo i dei-
xar-se portar pels prats del
swing en la celebradaCaso ar-
rumado.

Així, lluny delmelodrama fa-
talista, l’últim tram va tenir un
to festiu; hi va haver balls i pica-
ment de mans, incitats per Bai-
linho à portuguesa iE el teu gos-
tavas de mim, que van ser lami-
llor manera de visualitzar, tal
com indica la cançó Fado ala-
do, que certament el fado
d’Ana Moura és alat, en el sen-
tit de lleuger i àgil.c

Nabucco

Autor: Giuseppe Verdi, amb
llibret de Temistocle Solera
sobre temes bíblics fantasiejats
Intèrprets: Eugènia Montenegro
(Abigaille); Ventseslav Anasta-
sov (Nabucco); Ivan García
(Zaccaria); Laura Vila (Fenena);
Josep Fadó (Ismaele); Marc
Pujol (Gran Sacerdot); Carles
Ortiz (Abdallo); Laura Vilà
(Anna). Cor d’Amics de l’Òpera
de Sabadell. Direcció del cor:
Daniel M. Gil de Tejada.
Orquestra Simfònica del Vallès.
Direcció: Rubén Gimeno.
Producció: Amics de l’Òpera de
Sabadell. Direcció d’escena:
Carles Ortiz. Escenografia: Jordi

Galobart. Llums: Nani Valls.
Lloc i data: Teatre de La Faràn-
dula (Sabadell) (20/II/2013)

ROGER ALIER

Verdi, immadur encara quan va
estrenar aquesta òpera, la tercera
de les seves creacions, va pitjar
fort la dinàmica de tot el conjunt,
orquestra, cors i solistes, però es-
pecialment va fer gairebé incanta-
ble el paper de la prima donna,
Abigaille; això no obstant, en
aquesta edició de Sabadell la res-
ponsable d’aquest exigentíssim
paper ha sortit airosa i triomfant
amb tots els pronunciaments favo-
rables en abordar tant vocalment
com escènicament la interpreta-
ció ideal de la ferotge Abigaille.

Eugènia Montenegro va demos-
trar tremp, agilitat vocal, capaci-
tat per abordar les terribles esca-
les descendents del seu paper, i a
més va actuar amb convicció i va
crear un personatge capaç de em-
petitir el temible Nabucodonosor
amb ironies i gestos que demostra-
ven una personalitat escènica im-
pressionant: en definitiva, que a
Sabadell ha nascut una estrella del
cant verdià: Eugènia Montenegro.
Al seu costat, tot l’equip va te-

nir un nivellmolt positiu, comen-
çant pel personatge titular: Vent-
seslavAnastasov va fer unNabuc-
co amb una veu una mica pecu-
liar, però sòlida, sense cap pro-
blema en els registres i amb una
contundència vocal francament
brillant. Ivan García va cantar

Zaccaria amb bons greus i alguns
dubtes en els aguts. Laura Vila va
cantar una deliciosa Fenena, amb
una veu timbrada i preciosa, i va
ser aplaudida (cosa infreqüent)
en la seva ària gairebé al final de
l’obra. Josep Fadó va ser un Is-
maele de luxe, que el tenor va
abordar també amb mitjans vo-
cals de primera, i Marc Pujol es
va fer notar com a Gran Sacerdot
de Baal.
La producció, molt equilibrada

i atractiva, va arrodonir la festa,
com ho va fer també el cor, que,
com ja és tradicional, va bisar el
Va pensiero (a la segona volta al-
gun espontani es va afegir al cant
i tot). Un Nabucco que Rubén Gi-
meno va dirigir amb tremp i for-
ça, ben respost per una orquestra
que no va dubtar en cap moment.
Una festa verdiana que s’inscriu
en les celebracions del bicentena-
ri del compositor.c

Naomi Watts, que opta a l’Oscar a la millor actriu per ‘Lo imposible’

“Emvaigoblidarqueera jo”


