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tolessin els productes
també en català. Signava
com a Exèrcit del Fènix. La
neurastènia espanyolista es
va posar en marxa i l’Audi-
ència Nacional va conside-
rar els correus electrònics
com una amenaça terroris-
ta. Els prejudicis seculars i el
clima d’anticatalanisme vi-
gent a les Espanyes van fer
la resta, i tant el ministre del
ram com el president de les
Corts van perdre els papers.
Cal esperar que els Tribu-
nals d’Estrasburg i de les
Nacions Unides posin les
coses a lloc i obliguin a in-
demnitzar el calvari que va
patir l’Èric Bertran i tota la
seva família. Bons actors

audita violència d’Estat en
mans d’uns funcionaris ensi-
nistrats en les fanàtiques
madrasses del franquisme.

Víctor Alexandre s’ha li-
mitat a posar en escena, en
un registre saludablement
còmic, els disbarats del naci-
onalisme espanyol còmoda-
ment instal·lat en les màxi-
mes institucions policials i
judicials. La Guàrdia Civil,
mentre deixava anar el
màxim cervell de l’11-M, en-
viava 30 membres de la Bri-
gada Antiterrorista a detenir
un nen de 14 anys i requisar-
li l’ordinador des d’on reme-
tia missatges al supermercat
Dia (per no posar-hi els
peus!) on demanava que re-

N
o hi ha pitjor negoci a
Europa que pertànyer
al Regne d’Espanya,

l’únic país on la sinistra In-
quisició va estar en actiu fins
ben entrat el segle XIX atiant
fogueres contra l’exercici del
pensament i, on en ple segle
XXI, sembla reviure amb la
defensa, ara, d’un nou
dogma sagrat i intocable: la
santa Constitució. Llei que,
redactada en un clima de
gran precarietat democràti-
ca, no accepta altra inter-
pretació que l’emanada del
tribunal que la controla,
cosa que permet tota mena
d’excessos. És el cas del cè-
lebre Èric, un adolescent
que va ser objecte d’una in-

Crítica* teatre

El retorn de la Inquisició

FrancescMassip

com Manel Barceló i Rosa
Andreu incorporen els so-
ferts pares del noi, que
també intervé per via inter-
nètica des d’una pantalla ge-
gant dialogant amb l’intèr-
pret que fa d’Èric, Marcel
Borràs.

Un document escènic es-
fereïdor, àgil i divertit, que
és de visió obligatòria per
prendre consciència de l’ar-
bitrària injustícia i absurda
discriminació a què se’ns
sotmet pel fet de ser cata-
lans i d’exercir-ne.

*
Èric i l’Exèrcit del Fènix,
DIRIGIT PER PERE PLANELLA.
TEATRE BORRÀS, 21 D’ABRIL.

Cortinesd’Adriana

La Scala de Milà recupera el muntatge escènic que va
fer Lamberto Luggeti el 1989 d’‘Adriana Lecouvreur’

Marc Busquets
MILÀ

Francesco Cilea va compon-
dre el 1902 Adriana Lecou-
vreur, una òpera clarament
verista, però que, per l’è-
poca en què va viure el com-
positor, té influències dife-
rents. El personatge de Mi-
chonnet té tocs buffos que
recorden els rols rossinians,
l’obra utilitza el leitmotiv
per influència wagneriana i
el tercer acte, ambientat en
l’asfixiant espai de l’habita-
ció de la protagonista amb
l’ària Poveri fiori, agafa com
a clar referent l’últim acte i
l’Addio del passato de La
Traviata de Verdi.

Per al paper d’Adriana,
Cilea va compondre una mú-
sica delicada i onírica, però a
la vegada serena, que és com
una cortina al vent. El direc-
tor d’escena Lamberto Lug-
geti va captar aquesta idea
per a la ja mítica producció
estrenada el 1989 al Teatro
alla Scala (amb Mirella
Freni), on es pot tornar a
veure fins al dia 28 d’aquest
mes. Per això la seva drama-
túrgia es basa en els jocs de
cortines i en decorats propis
dels somnis de la desgracia-
da actriu. L’escenografia la
constitueixen tres arcs im-
mòbils amb dues làmpares
de cristall, i al fons un món
fantàsticquemostraenunes
ocasions un teatre, en altres
un frondós jardí i en altres
un joc de miralls que sem-
blen trencats. Les cortines

–que cauen quatre vegades
rereelsarcs–tenenunpaper
important en l’obra, ja que
mostren l’evolució d’Adria-
na. Així, des del vellut teatral
granat de l’inici, quan ella és
una actriu plena de vida, pas-
sant per la nocturnitat del
blau, acaben en un esgro-
gueït mostassa de la festa de
la princesa i unes dèbils cor-

tinetes blanques que voleien,
que esdevenen la metàfora
de l’actriu desolada a les por-
tes de la mort del tercer acte.
I és que quan una producció
és bona i –sobretot– pensa-
da, ja poden passar els anys
que envelleix bé.

El repartiment del dia 15
va demostrar que el tòpic
que els segons reparti-

ments són més fluixos és
fals. Esclar que la Scala és
molta Scala. El rol d’Adria-
na l’interpretava la jove so-
prano Irene Cerboncini,
que en executar la romança
Io son l’umile ancella no va
acabar d’imprimir-hi els
matisos que la peça reque-
reix. No obstant això, va
anant apujant el nivell fins
a oferir un colpidor tercer
acte, tant vocalment com
interpretativament.

Cerboncini, al Liceu
Mario Malagnini va mostrar
una certa incomoditat en
les notes més altes i vibrato
en algunes ocasions. Amb
tot, va oferir una correcta
interpretació de l’exigent
paper de Maurizio, que a l’es-
trena del 1902 va ser cantat
ni més ni menys que per En-
rico Caruso. Anna Smirnova
va ser una malèvola Princi-
pesa di Bouillon i va estar
magnífica en totes les seves
intervencions, en especial
en els duos amb Maurizio i
Adriana. Per la seva banda,
Angelo Veccia va imprimir
els matisos buffos que el
personatge de Michonnet
exigeix. Stefano Ranzani va
dirigir una magnífica Or-
questra de la Scala, segura
en tots els vessants de
l’eclèctica partitura de Cilea.
Per acabar, una xafarderia
de primera mà –de la matei-
xa cantant–: el públic del
Liceu podrà veure Irene Cer-
boncini la temporada 2008-
2009 amb Turandot. ■

La jove soprano Irene Cerboncini (Adriana) amb el tenor Mario
Malagnini (Maurizio) a l’últim acte de l’òpera ■ SCALA

Fid’‘Elmètode
Grönholm’
L’exitosa obra de
Galceran farà l’última
funció al Poliorama
el 23 de juny

Redacció
BARCELONA

Quatre anys després d’ha-
ver començat la seva exito-
sa singladura al Teatre Po-
liorama de Barcelona, l’o-
bra El mètode Grönholm,
de Jordi Galceran, es re-
presentarà per última vega-
da el 23 de juny en aquest
escenari de la ciutat. Du-
rant tot aquest temps hau-
rà fet prop de 800 funcions,

cosa que indica que l’obra
haurà estat vista per unes
400.000 persones.

Galceran ha rebut una
gran quantitat de premis
per la peça, sortida del pro-
jecte T-6 per a joves autors
del TNC i representada a
mig món, des d’Alemanya a
l’Argentina. Fins i tot se’n
va fer una pel·lícula, dirigi-
da per l’argentí Marcelo Pi-
ñeyro, que no va agradar
gaire al dramaturg. Al Poli-
orama, els actors Lluís So-
ler, Jordi Boixaderas, Jordi
Díaz i Roser Batalla s’han
encarregat dia a dia de re-
presentar l’obra, dirigida
per Sergi Belbel. ■

Calvodesvincula
deleseleccions
elretorndels
‘papers’

Redacció
BARCELONA

La ministra de Cultura es-
panyola, Carmen Calvo, va
desvincular ahir de qualse-
vol procés electoral el retorn
a la Generalitat dels papers
de l’Archivo de Salamanca,
i va afegir que “només s’ha
de completar l’execució de
la llei”, cosa que va prome-
tre que es farà “de la mane-
ra més respectuosa per a
tots”. En declaracions a
RAC 1, Calvo va deixar clar
que la decisió de continuar
amb el retorn “no està vin-
culada a cap procés electo-
ral”, ja que, al seu entendre,
si fos així, mai no s’hauria
trobat el moment oportú
per a la devolució.

Calvo es va diferenciar de
“tots els ministres anteriors
als quals va arribar aquesta
petició”, perquè “segura-
ment” van evitar el retorn
per “les dificultats de debat
en l’opinió pública”. La mi-
nistra va insistir que la de-
cisió presa és “justa”, en el
marc d’“una llei debatuda i
democràtica”, i que, “si no
s’hagués fet de manera tan
impecable des del punt de
vista jurídic”, els papers es-
tarien aturats per algun
dels recursos que fins ara el
govern espanyol ha gua-
nyat. Calvo es va referir als
ciutadans de Salamanca i
Castella i Lleó: “Se’ls ha
estat desinformant literal-
ment de forma perma-
nent”, perquè els docu-
ments tornats “ni són do-
cuments de la Guerra Civil
ni són de Salamanca”, sinó
“de la Generalitat que va
existir legítimament i legal-
ment a l’Espanya del 31”. ■

COOPERACIÓ
Montilla i Aguirre
firmaran un protocol
de col·laboració
La presidenta de Madrid, Espe-
ranza Aguirre, i el president de
la Generalitat, José Montilla,
firmaran demà a Barcelona un
protocol de col·laboració cul-
tural perquè els grups i artis-
tes de les dues comunitats hi
puguin actuar indistintament.
Aguirre i Montilla mantindran
una trobada aprofitant la
firma del protocol, que es pro-
duirà un dia després de la in-
auguració a l’Auditori de Bar-
celona de Made in Mad, una
mostra de les activitats cultu-
rals que es fan a Madrid.

MÚSICA
Manolo García inicia
la seva primera gira
per l’Amèrica Llatina
El cantant barceloní Manolo
García va començar ahir a Ciu-
tat de Mèxic la seva primera
gira per l’Amèrica Llatina des
que actua en solitari. Passarà
pel Perú, l’Argentina i Xile, on
acabarà la gira el 5 de maig. El
seu pas pel continent coinci-
deix amb la publicació de
l’àlbum Para que no se duer-
man los sentidos.

MÚSICA
Ainhoa Arteta
inaugura el festival
Made in Mad
La soprano Ainhoa Arteta parti-
cipa avui en el concert inaugu-
ral del festival Made in Mad que
tindrà lloc a l’Auditori de Barce-
lona amb l’Orquestra de la Co-
munidad de Madrid. Al llarg del
concert, Arteta oferirà un frag-
ment de Goyescas de Granados.
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