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Nabucco ‘on fire’
La fam d’òpera, el foc real i el moment polític escalfen el Liceu

ElNabucco del Gran Teatre tenia
tots els trumfos. Inaugurar la
temporada ambun drama líric de
Verdi sobre la deportació del po
ble jueu–queno és dels títols ver
diansmés representats al Liceu–,
i ferho en la veudel granAmbro
gioMaestri coma rei babilònic, la
sopranoMartina Serafin al paper
de cruel hereva al tron, el mestre
DanielOren a la batuta i el cor del
Gran Teatre com a absolut pro
tagonista –amb Conxita Garcia

ratificada com a directora (l’en
horabona!)–, aquesta fórmula,
dèiem, és clar que no podia nau
fragar. Permolta tendència al pa
timent que hi hagi a les partitures
de Verdi –en contrast amb la plu
ja tropical que queia a laRambla–
, i per molt austera que fos la po
sada en escena de Daniele Abba
do. el muntatge funcionava.
El fill deClaudioAbbadohaop

tat per traslladar l’acciód’aquesta
obra de joventut de Verdi, inspi
rada en el Nabucodonosor d’Ani
cetBourgeois i Francis Cornue,
fins a l’Europa del nazisme. No
transcorre a Israel i Babilònia
cinc segles abans deCrist, sinó en
escenaris del genocidi, encara
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que prou abstractes, ja que en
l’imaginari del públic jahiha sub
jacent tota la informació emocio
nal que necessita: el cementiri
que és destruït, el desert on cal
buscar la veritat i un foc. Sí, un foc
real, de propà, el que encén la
venjativaherevaquandescobreix
que en realitat no és filla del rei i
que a l’escenari del Liceu sonava
amal presagi. “No cal preocupar
se –sosté la direcció tècnica del
teatre, el Liceu abans s’inundarà
que tornarà a cremar”.
Unamicasíquevapujar la tem

peratura quan abans de comen
çar la funció va arribar ArturMas
a la llotja presidencial i un espon
tani va llançar un “Visca el presi

dent!” des d’una altra de propera
a l’escenari.Lameitatde la salava
irrompre en aplaudiments, per a
visible satisfacció de l’homenat
jat, al que va seguir una contesta
ció d’un altre d’espontani que va
cridar “Pilota!”.
Amb tot, el Nabucco semblava

aestonesquelcomd’estàtic. “Tot
hom considera Nabucco com un
fresccoralhistòricdecaràcter es
tàtic, peròcompodemconsiderar
estàticun text teatral quedeprin
cipi a fi parla de llibertat, de vio
lència,depor...?”, espreguntaAb
bado, traient punta als valors vi
gents de l’obra: poble, identitat,
pàtria, llibertat, dignitat huma
na... Verdi –insisteix el milanès–

Una escena del primer acte del muntatge deNabucco que es va estrenar ahir a la nit al Gran Teatre del Liceu

E L N OM E N AM E N T

!Lacomissióexecutivadel
GranTeatrevaanomenar
ahirConxitaGarciadirec
toradelCor.Desprésde
rebreunavintenadecurrí
culums,elLiceuesdecanta
finalmentpermantenir la
quehaestatdurant13anys
assistentadedirecció i
desde l’abril substitutade
PeterBurian,quevadeixar
elcàrrecsobtadament.

ConxitaGarcia,
ratificada en el cor
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parla en aquesta òpera d’unpoble
privat de llibertat i del camí que
segueix fins a recuperarla i rea
firmar la seva condició de poble
lliure.
“Tots venim a veure una òpera

llibertària i de l’opressió dels po
bles”, se sentia dir a l’inici de la
funció. “El Liceu és afortunada
ment una casa de concòrdia i cul
tura a la qual va la gent indepen
dentment de la seva ideologia”,
comentavend’altres. “Nohodub
teu, li demanarem un bis del ‘Va
pensiero’ al mestre Oren”. Un bis
que efectivament es va produir,
perquè els aplaudiments arribat
el final d’aquest famós cant coral
a la llibertat van ser ben entusias
tes. El públic es va deixar anar. I
va aconseguir la resposta del di
rector d’orquestra israelià, que
sempre és generós arribat aquest
moment de Nabucco. Era la pri
mera vegada en molt de temps
queesbisavaalLiceu, i amésamb
un cor, potser l’únic que es presta
a aquest tipus d’homenatge a
l’òpera.
Fos pel que fos, ahir a la nit la

classe política catalana, que sem
pre ha costat de portar a l’òpera,

semblava haver pres el teatre de
la Rambla. Amb Mas es van as
seure els habituals, la delegada
del Govern, María Llanos de Lu
na; el secretari d’Estat Cultura,
Jose María Lasalle; la presidenta
de la Diputació de Barcelona,
Mercè Conesa; el conseller de
Cultura, Ferran Mascarell, així
com representants del teatre,
aquesta vegada amb les incorpo
racions de Salvador Alemany
com a president del Consell de
Mecenatge, i Xavier Coll, que ha
substituït Manolo Bertrand a la
presidència de la Societat de Pro
pietaris del Liceu. L’Ajuntament
no havia enviat cap autoritat. Es
tava prevista la presència de Ber
ta Sureda, la comissionada de
Cultura, però va haver d’excusar
seper raonsdecairepersonal.Pe
rò el fet més curiós tenia lloc a la
llotjadel costat, onesdiriaque les
eleccions del 27S encara s’havi
en de celebrar: Oriol Junqueras,
d’ERC, compartia espai amb Mi

quel Iceta (PSC) i Xavier García
Albiol (PP). I de fet també s’espe
rava Inés Arrimadas, de Ciuta
dans,que finalmentesvaexcusar.
Però l’amo de la sala va ser

Oren, el que es va emportar els
aplaudiments més importants.
Orquestra i cor van satisfer, així
comMaestri, el baríton italià, que
ja es va distingir en temporades
recents en un paper còmic de
L’elisir d’Amore i en el del Baró
Scarpia, de la Tosca de Puccini, i
que ahir va estar una mica sense
agilitat en algunes àries. Martina
Serafin –la va tenir el Liceu de
Mariscala del Caballero de la Ro
sa, no fa tant– tambées va empor
tar la seva ració d’aplaudiments.
El teatre lluïaahir,mésperdins

que per fora. Havia desplegat la
catifa vermella i repintat les pa
rets del hall. I és més, havia dis
posat una nova senyalització
trilingüe –el teatre aspira així a la
internacionalització (dels 36 pe
riodistes que hi havia a la sala,
mitja dotzena venien de fora)–
amb la qual és més fàcil trobar el
camí fins a les localitats. Tot i ai
xò, la façana desentonava: el Cer
cle delLiceu lluïa al seubalcóuna
malla verda per evitar despreni
ments.Comestanelspermisosde
l’Ajuntament per començar la re
formade la tanatrotinada façana?
A baix, els treballadors es mani
festaven: el teatre continua de
ventlos pagues després d’haver
abaixat el sou i d’haver fet acomi
adaments.

#tuitsdecultura
@twitroncagliolo
Santiago Roncagliolo Escriptor

Holanda tiene grandes pintores.
PeroMCEscher no es holandés:
es de Saturno.

@woodelijah
Elijah Wood Actor

Grand Piano és una de les millors
experiències que he tingut gravant
una pel∙lícula!

@FilmBayona
Juan Antonio Bayona Director de cinema

“La única frontera es la forma en
la que vemos a los demás”. Stephen
Hawking en las proyecciones
del concierto de U2.

@andrewholes
Andrés Hoyos Escriptor colombià

Apuesto que hasta los catalanes
nos envidian las aperturas de la
exclamación y la interrogación: ¿¡
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Elvira a
la platja

Una setmana abans de marxar de va
cances vaig voler llegir tant si com
no Elvira Augusta Lewi. És un
d’aquells noms que s’arrosseguen

per les bibliografies sensepenani glòria. El tou
d’oblit sobre les coses del país és tan gruixut
que fins a arribar a aquestes figures secundàri
es cal escarbar molt i no sempre se’n tenen
prou ganes. Als anys trenta, Lewi col∙laborava
en les revistes de moda. En una d’aquestes re
vistes –la Revista Ford, que era una mena de
D’Ací i d’Allà editada luxosament pel fabricant
de cotxes– escrivia sobre interiors moderns,
arquitectura racionalista i objectes d’art (ara
en diríem objectes de disseny). Em va interes
sar saber com eren els contes i les novel∙les
d’una dona que es movia en aquell ambient.
Vaig buscarlos de vell, els vaig trobar i me’ls
vaig endur a la maleta.
Passats els primers dies, es va produir la dis

juntiva. M’havia passat el matí escrivint. A la
tarda tenia ganes d’anar a la platja, i també te
nia ganesde llegir els llibresquem’havia endut
amb aquella il∙lusió. Si els deixava a casa, quan
tornés al vespre, cansat de sol i demar, emcau
rien dels dits. Vaig agafar el volumet deUn po-
eta i dues dones, publicat per Edicions Proa el
1935, el vaig ficar en una carpeta de plàstic que
tancava bastant bé i el vaig fer lliscar dolça
ment entre dues tovalloles. El vaig treure da
munt la sorra i vaig començar a llegir. Va ser
unaexperiència inoblidable.Arrossegoun res
pecte reverencial pels llibres, de l’època enquè
a casa delsmeuspares n’hi haviamolt poquets.
Em passo la vida remenant papers vells, a casa
i als arxius. Quan faig exposicions i un llibre
d’aquests va a parar a la Reserva, si pel que si
gui el vull consultar,me’l fan tocar amb guants

blancs. Pe
rò quan va
escriure
Un poeta i
dues dones
Elvira Au
gusta Lewi
tenia disset
anys! Què
millor que

vuitanta anys després algú agafi el seu llibre i
se l’emporti a la platja?
Després de Un poeta i dues dones em vaig

ventilar (mai millor dit) Els habitants del pis
dos-cents, el segon llibre d’Elvira Augusta Le
wi, que em va agradar més que el primer, els
llibres de Carme Monturiol, d’Anna Murià,
vaig rellegir, en la primera edició,Vida privada
de Josep M. de Sagarra i totes les novel∙les de
Carles Soldevila: Fanny, amb el títol en lletra
lligada i un marquet, Valentina, amb aquella
orla vermella tan elegant, i Moment musical,
amb la pastilla blau cel, preciosa. Què hi fa si
unamica de sorreta es fica entre les pàgines, si
una gota d’aigua salada cau sobre aquelles rat
lles on Soldevila explica que Valentina en una
casa de Pedralbes pren el sol al jardí imira una
revista. Enfront d’aquella fantasia que sosté
que els llibres ens fan viure altres vides, que
ens tornem aventurers i pirates, i ens escolem
pel túnel del temps fins a una era de cavallers i
de tancsde ladivisióLecrerc, ara sónels llibres
que, deslliurats de l’ombra empolsinada de les
biblioteques, tornen a viure la vida d’abans,
quan els seus herois es reflectien en els ulls de
les noies en mallot i en la clenxa dels joves es
portius.

Tinc un gran respecte
pels llibres, de l’època
en què a casa n’hi
haviamolt poquets
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L ’OVACIÓ

El públic es rendeix
almestreDaniel Oren
i ovaciona els cossos
artístics

LA PRESÈNCIA DEL SÍ

Migaforament
aplaudeixMasdesprés
del “Viscaelpresident”
d’unespontani

Les perles de
la temporada

Novamentel teatreoperísticmésbrillant
delpaísobrelesportesenlaqueéslaseva
158atemporada,sinodescomptemles
tresdelaGerraCivil,enquèvafuncionar
moltpoc, ielscincanysdelesobres,enels
qualsesvanprogramaròperesal teatre
Victòria ialPalaudelaMúsicaCatalana
(19941999).Aquestanyescomençaamb
untítolverdiàmoltestimat:Nabucco
(1843),peròqueanysenrerehaviaquedat
oblidat iesvarecuperarambmotiudel
cinquantenarideVerdi.Elsseusvalors
musicals(especialmentbrillants lesàries
delbaixZaccaria, lesdelbarítonNabucco
i lestremendesdificultatsdeles interven
cionsdelasopranoAbigaille) isobretotel
cèlebrecordelspresoners israelitesVa
pensierovanfertornarNabuccoalreper
torihabitualdemoltsteatresd’òpera.

Benvenutto Cellini.Entreels12d’aquesta
temporada,hihaaquestretorndel’òpera
deBerlioz(1838)quenos’harepresentat
desdelgenerde1977,enquèvanassistira
l’estrenaelspríncepsdeMònaco,Rainier
iGrace.Ésunaobracomplicadaivistosa,
lamésbrillantdeBerliozsidescomptem
lafaraònicahistoria d’Elstroians.

Lucia di Lammermoor.Unaltrepunt
centraldelatemporadaseràlapresència
del tenorJuanDiegoFlórezquecanta
perprimercopelpaperd’Edgardoen
aquestDonizettiquenohafaltatmaial
Liceu.Laprotagonistafemeninad’aquest
dramaromànticseràlasopranoElena
Mosuc,quejahaestataplaudidaalLiceu.

Written on the skin.D’òperacontempo
ràniatenimaquestamostradeGeorge
Benjamin,ambllibretdeMartinCrimp,
quevatenirmoltd’èxitalFestivald’Ais
deProvença(2012) ialCoventGardende
Londrespocdesprés.ElLiceuseràdels
primersteatreseuropeusqueacollirà
aquesttítol,enelqual laprotagonistaes
veuobligadaamenjarseelcordelseu
amant(!).

I Capuleti ed i Montecchi.Elbelcantisme
tindràunaltrerepresentantemblemàtic
enl’òperadeBellini (1830), lapeculiar
visióencaraancienrégimedeBellinielva
inclinaradonarelpaperdeRomeuauna
veufemenina(janohihaviacastrati)en
elmercatdelcant, iperaixòtindremcom
aprotagonista lamoltvaloradamezzo
nordamericanaJoyceDiDonato,que
tantesvadistingirenLaCenerentola ien
laCendrillondeMassenetdelatempora
dapassada.LasevaGiuliettaseràlamolt
valoradaPatriziaCioffi.

Altres títols rellevants: SimonBoccane-
gra, ambPlácidoDomingoenelpaper
protagonista(debaríton)entresfunci
ons,percelebrarelcinquantèanydelseu
debutalLiceu(LeoNucciencantarà
dues).HihauràunWagner(Capvespre) i
bonesracionsdeLabohèmeperalsnos
tàlgicsdel’èpocaenquèelLiceulapro
gramavagairebécadasetmana(exage
ro!).TancaràlatemporadalaFlauta
màgicadeMozart,unautordelqual
molts, iambraó,noentenenmaiprou.
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