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JOSEP LOSADA

Dagmar Peckova i Angela Denoke en una escena de ‘Kàtia Kabànova’

Ò P E R A

‘Kàtia Kabànova’

Tragèdia al
celobert

Xavier Cester

‘Kàtia Kabànova’, de Janácek. Angela Denoke, Peter Straka, Jane
Henschel, Rainer Trost, Dagmar Peckova. Escenografia i

vestuari: Anna Viebrock. Direcció d’escena: Christoph
Marthaler. Cor Madrigal. Orquestra Simfònica del Gran Teatre

del Liceu. Director: Sylvain Cambreling. Liceu, 17 de març.

Estrenada al Festival de Salzburg del 1998 amb
tempestuosa reacció per part del públic, la pro-
ducció de Kàtia Kabànova que signa Christoph
Marthaler ha arribat al Liceu amb puntuals ova-
cions per al director suís. Vist el resultat, és més
explicable la segona reacció que la primera, tot i
que la plasmació pràctica del muntatge no sem-
pre està a l’altura de la seva proposta teòrica.
Amb un imponent marc escènic i un vestuari
perfecte d’Anna Viebrock, la producció aposta
per un hiperrealisme fals, en què l’espai interior
i exterior on viu Kàtia es fonen en un de sol: un
celobert des del qual tot el veïnat pot observar el
que s’esdevé al saló dels Kabànov, un espai en-
cerclat per papereres i amb uns sortidors d’aigua
al bell mig. És aquest el món tancat, hipòcrita i
intolerant que ofega la protagonista i que la porta
a la seva autodestrucció final, mentre tota la resta
de personatges li gira l’esquena. La lletjor de les
parets escrostonades i dels vestits tronats del
Brno versió anys 80 era, en aquest cas, un apte
substitutori del poble a la ribera del Volga: la
partitura de Janácek ja proporciona una podero-
sa evocació naturalista. Llàstima que Marthaler
no resisteixi la temptació d’introduir elements
com a mínim innecessaris, que resten enters a
l’eficàcia de la seva direcció: les entrades i sortides
de l’armari, les accions coreografiades, el cor si-
tuat com a interludi (impecablement interpretat
pel Cor Madrigal), la presència constant del pi-
dolaire erigit en testimoni mut. Però potser el seu
principal dèficit és haver desdibuixat el caràcter

tirànic de Kabanikha,
el personatge que sim-
bolitza amb més força
l’opressió de Kàtia.

Això també es va re-
flectir en la interpreta-
ció musical, ja que Ja-
ne Henschel no sem-
pre va mostrar la in-
cissivitat necessària
per a la sogra de la
protagonista. En canvi,
Angela Denoke va ob-
tenir un merescut triomf amb la seva Kàtia vul-
nerable, somniadora, intensament lírica, un ocell
reclòs en una gàbia de mediocritat servit amb
una veu més clara que lluminosa i un instint
dramàtic de primer ordre. Peter Straka va ser un
Borís aparentment segur, internament feble,
mentre que Dagmar Peckova i, sobretot, Rainer
Trost van donar especial relleu a Varvara i Ku-
driaix. Hubert Delamboye va evitar amb encert la
caricatura en el seu Tíkhon, i Henk Smit i Frédé-
ric Caton van fer ajustades composicions com a
Díkoi i Kuliguin. Com ja és norma quan tenen
davant una partitura poc habitual per aquestes
contrades, l’Orquestra del Liceu s’hi va escarras-
sar de valent, tot i que el so no va superar una
discreta grisor. Només al segon acte va trobar
Sylvain Cambreling el doll de lirisme que inunda
la peça, però la seva direcció va ser en conjunt
boirosa i massa laxa en l’apartat rítmic.

T E A T R E

‘Vindrà algú’

Matraca
Francesc Massip

‘Vindrà algú’, de Jon Fosse. Traducció: Anne Lise
Cloetta-Sergi Belbel. Intèrprets: Andreu Benito,
Mercè Mariné, David Vert. Escenografia: Max
Glaenzel i Estel Cristià. Il·luminació: Paco Azorín.
Direcció: Antonio Simón Rodríguez. Sala Beckett, 13

de març.

Matraca és una bella paraula àrab que vol dir martell i que
va passar a les llengües ibèriques per designar un curiós ins-
trument de percussió que es tocava a les esglésies durant la
Setmana Santa en substitució de les campanes. Un aparell de
fusta que pocs recordaran, però el soroll sec i insistent del
qual va propiciar el significat més conegut aplicat a la xerrera
continuada, repetitiva i sense aturador que, lògicament,
acaba produint neguit.

Jon Fosse (Haugensund, Noruega, 1959) concep els seus di-
àlegs dramàtics intencionadament com un mecanisme de
matraques, bé que el giny es queda reduït a carrau, joguina
que és una versió de butxaca de l’expressat artefacte amb què
els xiquets pretenien matar jueus amb els seus obstinats xer-
rics. La intenció del dramaturg noruec és abocar el públic en
aquest remolí verbal que dibuixen els personatges per tal que
l’espectador experimenti vívidament amb ells el mareig i la
buidor en què s’instal·len, en una calculada estratègia d’im-
plicació. Qui no ha dit alguna vegada, torbat d’enamorament,
“amb tu me n’aniria fins a la fi del món?”. Fosse situa la pa-
rella protagonista en aquest indret somniat en el deliri i lí-
ricament desitjat, però on, en el fons, ningú no hi té res a fer.

Mercè Mariné i Andreu Benito encarnen la parella que ha
fugit del món cap a un finis terre solitari i gairebé inaccessible
per tal d’estar junts sense cap nosa. Aviat, però, la nosa neix
de la mateixa solitud: creix el silenci, el recel i la por, i tot
s’omple de retrets, de gelosia, de desconfiança. Les frases es
repeteixen amb petites variacions que freguen l’humor i re-
boten una i altra vegada com unes batzoles per afirmar allò
en què no es creu.

És una dramatúrgia minimalista i pelada, d’estructura ben
construïda i nítidament articulada, però no arriba a trans-
metre al públic les inquietuds i la urticària de la situació que
presenta. Només algunes pinzellades esvaïdes que els actors
resolen amb fluïdesa, i una escenografia que té la virtut
d’expressar, alhora, l’exterior i l’interior d’una casa només
amb el moviment i l’acció dels intèrprets.

XAVIER BERTRAL

Pícnic-Jazz sota la pluja a Terrassa
➤ Els incondicionals del jazz no es van voler perdre ahir, tot i la pluja, la celebració del Pícnic-Jazz,
al Parc Vallparadís de Terrassa, un dels actes més emblemàtics del Festival de Jazz que se celebra
a la ciutat. Segons informa Pere Pons, des de les onze del matí fins a les sis de la tarda la música
no va parar davant un públic disposat a mullar-se a canvi d’escoltar bon jazz en família. A l’escenari
hi van ser, entre altres, la Locomotora Negra, Steve de Swardt, Phil Guy i la banda de Ray Gelato.


