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T E A T R E

‘Fedra’

Congelat de tempesta
Francesc Massip

‘Fedra’, de Racine. Traducció: Modest Prats.
Intèrprets: Pere Arquillué, Rosa Novell, Eduard
Farel·lo, Maria Molins, Lluís Homar, Àngels Poch,
Irene Montalà, Francesca Piñón. Escenografia:

Llorenç Corbella. Vestuari: Míriam Compte.
Il·luminació: Albert Faura. Direcció: Joan Ollé.
Festival Grec, Teatre Grec, 26 de juliol.

L’últim espectacle del Grec ha arribat embolcallat d’estimu-
lants expectatives tant pel seu repartiment estel·lar sota la ba-
tuta d’un dels pocs directors que ha passat la temporada amb
nota alta com per una modèlica traducció. Un dels principals
atractius d’aquesta Fedra són els vigorosos alexandrins que ha
adaptat Modest Prats, a qui la seva llarga experiència de docent
i de mossèn li ha degut proporcionar més d’una clau per arribar
al cor del sentiment de culpabilitat i de mortificació cristiana
que atribola l’heroina. Els nítids versos de Racine han estat
abocats a un català esponerós i precís fins al punt que l’esceni-
ficació de Joan Ollé ha volgut convertir-los en els autèntics
protagonistes, una solució no exempta de riscos.

S’ha optat per un radical minimalisme escènic, despullant
completament l’espai, reduint-lo a un simple rectangle de terra
cremada, un autèntic espai ritual on se celebra la tragèdia com
si fos una missa. El propòsit era reflectir l’austera essencialitat
de l’obra, subratllada amb una altre element de ritualitat: els
moviments parsimoniosos a la manera de la dansa japonesa
butoh, orientats per Andrés Corchero. El butoh basa tota la seva
expressivitat en l’energia interior de l’executant, aspecte que
podia ser molt productiu per treballar una tragèdia que es re-
colza en el paroxisme interior de Fedra, tenallada per les íntimes
angoixes que l’amor desbocat li provoca. Però aquí està el punt
feble del muntatge: els actors utilitzen el butoh com una màs-
cara, però no el senten, no transmeten les convulsions que
embarguen els protagonistes. Són esfinxs parlants. I la majes-
tuosa cadència de l’alexandrí queda enrigidida en un hieratisme
exterior i fred. S’endevina l’agosarada i gens senzilla línia de
recerca que proposa Ollé, però el desbordament emotiu que
afecta els personatges queda empantanegat i la tempesta de
sentiments apareix congelada. Aquell morós travessar l’escenari
que caracteritza els espectacles de Bob Wilson aquí bascula cap
a una sequera comunicativa subratllada per la frontalitat d’es-
tàtua amb què es mostren els intèrprets. Només Lluís Homar,
amb una contenció i una sobrietat insòlites, aconsegueix el to
just, la dicció escaient, l’expressió subterrània que correspon.
L’espectacle, amb l’atractiu d’un text poderós i esplèndidament
versionat i una lectura escènica gens complaent, resulta, a la fi,
la justa coronació d’un Grec avorridot.
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Mariola Cantarero va ser la protagonista de ‘Marina’ a Peralada

Ò P E R A

‘Marina’

Navegació de
cabotatge

Xavier Cester

‘Marina’, d’Arrieta. Amb Mariola
Cantarero, Josep Bros, Carlos Bergasa,
Stefano Palatchi. Escenografia i

vestuari: Llorenç Corbella.
Il·luminació: Maria Domènech.
Direcció d’escena: Xavier Albertí.
Orfeón Pamplonés. Orquesta Pablo

Sarasate. Director: Enrique García
Asensio. Festival de Peralada,

Auditori Jardins del Castell, 26 de

juliol.

Els elements eren propicis per a una nave-
gació feliç: una edició crítica, a càrrec de Ma-
ría Encina i Ramón Subrido, que garantia el
rigor musicològic de la proposta, uns intèr-
prets que equilibraven els valors segurs amb
les noves promeses de la lírica estatal, un cor,
una orquestra i una batuta fiables, i un di-
rector d’escena que, per les declaracions prè-
vies, semblava prendre’s seriosament l’em-
presa. A l’hora de la veritat, però, aquesta
nova producció de Marina estrenada en el
marc del Festival de Peralada no va acabar mai
d’aventurar-se en mar obert i es va conformar
a navegar ben a prop de la platja de Lloret,
sense risc, però sense emoció.

Cert, l’empresa no era pas fàcil, sobretot
escènicament. La partitura d’Emilio Arrieta
beu de tots els modismes propis de l’òpera
italiana de mitjan segle XIX i està dotada
d’una gens menystenible dosi d’encant melò-
dic, amb alguns números que són de domini
públic, però el llibret és d’una migradesa
dramàtica tan galopant que fins i tot pot fer

l’efecte que a Pelléas et
Mélisande passen més
coses i que Il trovatore
és el súmmum de la
versemblança. L’opció
hauria de ser, doncs,
minimitzar els defec-
tes i subratllar les vir-
tuts d’aquest triangle
amorós d’escassa vo-
lada. Xavier Albertí no
ha fet ni una cosa ni
l’altra. Amb el més
universal dels deco-
rats multiusos, una
escalinata –fàcilment
practicable, això sí–,
un fons neutre amb
fum ocasional i un
vestuari que avançava
sense fer nosa unes
dècades l’època de
l’acció per evocar el
temps de la guerra de
Cuba (cortesia tot ple-
gat de Llorenç Corbe-
lla), el director d’esce-
na es va limitar a
moure les fitxes sense
cap tremp ni direcció
definida. Bé estar fu-
gir dels tòpics que han
anat recobrint l’obra,
limitar l’evocació ma-
rinera a una gran vela
i un mascaró de proa,
i deixar espai perquè
la música respirés
sense exigències que
violentessin el fràgil

edifici argumental, però no calia caure en els
mateixos moviments estereotipats, el mateix
immobilisme del cor i les mateixes caracte-
ritzacions encartronades pròpies del concert
amb vestuari que molts encara creuen que és
l’òpera. Potser la gran aposta dramatúrgica
era el figurant negre que no deixava de petja
Jorge i Roque. Si és així, pleguem veles.

La direcció sense relleu d’Enrique García
Asensio, amb massa finals d’escena atacats de
forma pedestre, no va millorar les coses. Cor
i orquestra venien de Navarra, i mentre l’Or-
feón Pamplonés mostrava bona disciplina
però no pas el pes específic d’un autèntic cor
d’òpera, l’Orquesta Pablo Sarasate va tenir un
rendiment irregular, sobretot una corda de so
esprimatxat. Pel que fa a l’equip canor, el pa-
per protagonista va recaure en la jove soprano
granadina Mariola Cantarero, les qualitats
tècniques de la qual ja havien pogut ser ad-
mirades en diversos concerts a casa nostra.
Però tota la gamma (impressionant) de so-
breaguts, sons filats i agilitats que desplega
estan més al servei d’un cant autocomplaent
i almivarat que de les necessitats del rol, si bé
cal admetre que els seus esllanguiments ex-
pressius, sobretot a “Pensar en él”, van comptar
amb tota la complicitat de la batuta. Canta-
rero domina la seva veu, només li falta saber
millor què fer-ne i què vol dir amb ella.

Tot el contrari de Josep Bros. La part (es-
trenada per Enrico Tamberlick, el primer
Álvaro de La forza del destino) admet un tim-
bre més consistent que el del tenor català,
però amb un registre agut cada cop més
ferm i demostratiu i la seva ja coneguda
elegància i saber de Bros va ser un més que
notable Jorge. Stefano Palatchi va treure
més profit del que semblava possible d’una
part tan improbable com la de Pascual, amb
la rotunditat i seguretat a què ens té ben
acostumats, mentre que Carlos Bergasa va
ser un discret Roque, amb una veu grisa i de
limitada projecció. Albert Montserrat no
sempre va estar ben ajustat en les seves in-
tervencions com Alberto, i Anna Ollet com-
pletava el repartiment amb una inaudible
Teresa.


