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‘Demon in love’
Demon

Intèrprets:EgilsSilins (Demon),
AsmikGrigorian (Tamara), Ígor
Morozov (Sinodal),Aleksandr
Tsimbaliuk (Gudal), IuriMinenko
(àngel),RomanIalcic (servent),
LarissaKostiuk (mainadera),
AntoniComas (missatger).
OrquestaSimfònica iCor
delGranTeatredelLiceu
Dir.cor.:ConxitaGarcia
Dir.mus.:MikhaïlTatarnikov
Dir.esc.:DmitriBertman
Llocidata:Liceu(23/IV/2018)

JORDI MADDALENO

Estimulant i seductor. Així es va

presentar l’estrena mundial de la
nova coproducció del Liceu de la
desconeguda òperaDemon (1875),
del pianista i compositor Anton
Rubinstein.
Amb una escenografia especta

cular, inspirada en el quadre del
Bosch L’ascensió dels benaventu
rats: un tub gegant de làmines de
fusta omnipresent que firma amb
brillantor Harmut Schörghofer,
autor, alhora, d’un vestuari menys
inspirat. D’alguna manera l’esce
nografia esmenja la feina,mésavi
atesquemàticaiunamicabasta,del
director d’escenaDmitri Bertman.
Jugaambideesbonesperòresoltes
erràticament: un dimoni amb un
alter ego angelical (contrari al text
del poeta Lermontov, cal dirho

tot), una protagonista de caràcter
massanaïfenrespostaa l’amorque
li ofereix el dimoni en persona, i,
sobretot, unsmoviments que cari
caturitzen, més que no pas expli
quen,certesescenes,comaraelcor
de dimonis/soldats que destruei
xen i maten el príncep Sinodal, el
promèsde laprotagonista.
Aixídoncs,elpesdelaqualitatfi

nal de l’òpera recau en un reparti
ment efectiu, ambun trio protago
nistaque sap treureorde lesmelo
dies mel∙líflues de Rubinstein,
d’inspiració relativa però amb es
cenesdebonics rivets lírics.
Brillant i molt atractiu va ser el

debutalLiceudelasopranolituana
Hasmik Gregorian, una Tamara
que va saber dotar de lluminositat
vocalunpersonatgeambiguquees
deixaseduir,nosensedubtes.Tim
bre esmaltat, aguts potents i ex
pressivitat a flor de llavi, una veu
quepaga lapenaescoltarenviu.

El baixbaríton letó Egils Silins,
que estrena la seva cinquena pro
ducció d’aquest títol infreqüent,
evidencia l’experiència que té en
aquest paper. Sap expressar la hu
manitat commovedora delDemon
ambsensibilitat i llisorgràcies aun
instrument flexible ibenprojectat,
si bé llueixmés en els aguts que no
pasenelsgreus.Vabrodarlesseves
magnífiques àries de l’acte segon
ambmestriaperacabarambelduo
final, el millor de l’òpera, amb un
cantpledecolors,dominidelamit
javeuiautoritat.Vasaberaprofitar
la bellesa de la seva ària el tenor
ÍgorMorozov, un líric de color ra
diantquevaenamorarper lasensi
bilitat d’un cant fresc i comunica
tiu.
De la resta del repartiment va

destacar labonafeinadelcontrate
norMinenko,unàngelquealapar
titura de Rubinstein és mezzoso
prano però que aquí, per temes de

producció, faunpaperdedobleca
radeDemon.Tambévadestacarel
cor del Liceu sota les ordres de la
sempre efectiva i sensible Conxita
Garcia, una feina potent que conté
el somés rusde la partitura deRu
binstein.
Labatutade l’especialistaTatar

nikov va encertar en l’equilibri de
colors instrumentals, amb una or
questradelLiceudesorodó,perbé
que li vamancar personalitat en el
diàlegorquestraveus.
Unèxit artísticdel tot lloableba

sat en l’exhumació, pràcticament,
d’aquesta partitura, estrena espa
nyola en la seva versió original en
rus. Va ser l’última òpera que va
cantar aRússia elmalaguanyat ba
ríton Dmitri Hvorostovski, inspi
rador d’aquesta producció que
hauriad’haverprotagonitzatiaqui
vandedicadeslesfuncions.Lapoe
sia del dimoni va seduir el Liceu el
diadeSantJordi.c

CRÍT ICA D’ÒPERA

Guy Nader i Maria Campos porten al Mercat de les Flors ‘Set of sets’, coproduïda pel festival Julidans d’Amsterdam

Dansant capa l’infinit
JUSTO BARRANCO
Barcelona

E ls set ballarins comen
cen a caminar en cer
cle. Imparables. In
cansables. Decidits. A
poc a poc comencen a

orbitar a l’espai comsi es tractésde
cossos celestes. Un pren en braços
un altre, o el munta a l’esquena, o
l’agafa dels turmells i l’eleva per
l’aire i comença a rotar amb ell. La
resta giren sense parar al voltant
d’ellscomsifossinl’astreprincipal.
De vegades són dos els que roten a
l’aire sobre un tercer en perfecte i
mil∙limetrat equilibri, com dos sa
tèl∙lits d’unplaneta.Els anticspita
gòrics creien en l’harmonia de les
esferes, que les proporcions entre
elsmoviments dels cossos celestes
creaven una mena de música,
d’harmonia. I a Set of sets, la nova
coreografia de Guy Nader i Maria
Campos que des d’avui fins diu
menge espresenta alMercat de les
Flors, els set intèrprets són cossos
celestes que amb força i una preci
sióextremadagenerenunaharmo
nia enèrgica i particular, que se su
ma a lamúsica composta per a ells
per Miguel Marín fins a crear un
espai on tot flota. Això sí, a més de
cossos celestes, també són perso
nes que es relacionen, entre els
quals existeixen també forces invi
sibles.
El libanèsGuyNader, el director

delmuntatge,quetreballadesdefa
anys amb la catalana Maria Cam
pos, amb la qual firma aquesta co
reografia i forma part dels intèr
prets,diuqueSetofsets–coproduït

pelMercat,elSismògraf iel festival
Julidansd’Amsterdam–tornaaser
una indagació sobre el moviment
natural i sobre el temps, comel seu
anterioriexitósmuntatge,Timeta
kes the time time takes. Però aques
ta vegada des de lamirada a la idea
d’infinit. Set of sets, diu, significa
conjuntdeconjunts, ienellaquests
conjunts dins d’altres es multipli
queninfinitament.“Elquefemfísi
cament és traçar lligams en l’espai,
treballem la circularitat, la força

centrífuga, l’orbitar... Són set cos
sos que van buscant enredarse i
desenredarse constantment, i ai
xò crea un laberint de cossos sense
fi que van buscant contínuament
aquest espai d’atracció”, explica. I
assenyala que articulen en escena
físicament “una força centrífuga
que requereix molta precisió i ri
gor, és un tipus de treball molt ar
riscat, acrobàtic fins i tot, i el risc
rauenel fetqueés tanprecís icom
plexquesiqualsevolcosafallahofa

tota la màquina. Treballem molt
l’engranatge grupal, funcionem
totscomapartd’unorganisme,una
maquinària en què si falla un car
gol, tot escol∙lapsa”.
Paradoxalment, diu, aquesta fei

nadeprecisió imolt física passa de
ser molt mecànica a molt humana
sense forçarla. “La gent percep i
teixeix les seves pròpies històries i
el que veu al final són éssers hu
mans que estan constantment en
una situació de complicitat, demi

rades, en quèundona suport a l’al
tre. Una feina de companyonia
constantenlaqualelquelapersona
fa necessita el grup.Aquesta preci
sióiaquestestarperl’altreéslapart
emocionalde lapeça”, apunta.
Unapeçaquesegueixelseucamí

d’exploració de la idea de movi
ment natural. “El nostre eix fona
mentaléstreballarambelpes,elre
al, el físic, el de qualsevol part del
cos o de tot el cos. Això requereix

un treball de les articulacionsmolt
natural, de com es doblega o com
llancesunbraç.Intentemconcebre
eltreballcomsifosunestudid’ana
tomia del cos, del moviment. Anar
estudiant aquestes anatomies i ex
plorar molt l’estar fora d’eix quan
treballesambelcompany.Alapeça
estem constantment desafiant la
gravetat, de vegades acceptant la
caiguda, perquè és allà on sorgei
xen les coses interessants. No bus
quem el moviment a través de la
forma,sinóqueaquestavedesprés,
aconseqüènciadecomelcosfunci
ona idecomambméscossos l’ana
tomia esmultiplica. Aquí comença
aaparèixerlaformaquedescobrim
perprimercop.Iarribaelfinaldela
investigació, perquè cal presentar
algunacosa”, somriu.c

ALFRED MAUVE

Una escena de Set of sets, de GuyNader iMaria Campos, alMercat de les Flors

Elmuntatge requereix
una gran precisió
mecànica i justament
això acaba fentlomolt
humà, diuNader


