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‘Rosesdegos’fusiona
jazziòperabarroca

Albert Roig estrena al Teatre Bartrina de Reus una
atrevida reinvenció del clàssic ‘Dido i Enees’

Oriol Margalef
REUS

A partir del llibret de l’òpera
de Henry Purcell Dido i
Enees, el poeta tortosí Al-
bert Roig ha creat Roses de
gos, un espectacle que con-
juga òpera i jazz, i que di-
vendres i dissabte farà les
dues primeres funcions al
Teatre Bartrina de Reus.
Roses de gos és una copro-
ducció de l’Escena Nacional
d’Andorra, l’empresa priva-
da Gam-Vilatel i el Centre
d’Arts Escèniques de Reus,
que amb aquest projecte fa
“un pas més” en la línia
avantguardista, segons va
explicar el seu director, Fer-
ran Madico.

Albert Roig, guanyador
fa uns mesos del premi de
poesia Gabriel Ferrater per
A l’encesa, ha extret els
temes (la guerra i l’amor) i
els personatges del clàssic
Dido i Enees i ha creat un
nou llibret operístic en
col·laboració amb els com-
positors Gorka Sierra i
Francesc Capella. Tot ple-
gat ha durat dos anys.

La banda sonora inclou
peces barroques i de jazz,
que troben punts de fusió
entre si. Tot i no ser gaire
comú, “entre el barroc i el
jazz hi ha punts de conne-

xió enormes”, assegura
Gorka Sierra. En aquest
cas, la línia de baix actua de
suport harmònic i rítmic
entre els dos estils musi-
cals. D’aquesta manera, tot
i ser llenguatges i registres
diferents –utilitzats segons
les necessitats argumen-
tals de l’obra–, s’assegura
una continuïtat en la
trama de Roses de gos, que
viatjarà posteriorment a

Andorra, i més endavant
podria girar per l’Estat es-
panyol traduïda al castellà.

Dificultats lingüístiques
Iban Bertran porta la direc-
ció artística de l’obra. La so-
prano basca Nuria Orbea en-
carna Dido, mentre que
Enees està representat pel
tenor Paco Vas. El paper de
Dida l’interpreta Carme
Cuesta i el missatger és Er-

Almodóvar
reuneixlaseva
músicaenun
CDde29temes

Ramon Palomeras
MADRID

Berlanga en les seves últi-
mes pel·lícules no feia servir
música –les males llengües
deien que era per estalviar-
se de pagar els drets
d’autor–, Buñuel tampoc en
feia servir –la sordesa po-
dria ser-ne la causa–; però
per a Almodóvar la música
sempre ha estat “una obses-
sió”. Certament, mai no ha
fet cinema pròpiament mu-
sical, no obstant, es podria
dir que les cançons són part
del guió, una espècie de veu
en off musical que explica,
revela secrets i enriqueix
l’acció on apareix.

Conscient de la munió de
fans que el veneren, Almo-
dóvar s’ha decidit a arreple-
gar la quasi totalitat de les
cançons que han nodrit les
seves pel·lícules i oferir
B.S.O Almodóvar, un doble
CD amb 29 temes amb es-
tils ben diferents: des de la
rumba fins a la cançó
d’autor passant pel bolero,
la ranxera, la copla, el fla-
menc, la cançó brasilera i el
dance. “Les cançons elegi-
des són en la seva majoria
versions on cada intèrpret
recrea l’original fins a con-
vertir-lo en una peça única,
inèdita i reveladora”, raona
el cineasta manxec. Poques
vegades es podran escoltar
junts Caetano Veloso, Isma-
el Lo, Chavela Vargas,
Mina, Luz Casal, La Lupe,
Albert Pla, Xavier Cugat i
Estrella Morente. Fins i tot
ell canta: va ser fa molts
anys a Gran ganga. “Es
tracta d’una mirada dife-
rent cap al meu cinema a
través de la música”. ■

LITERATURA
Xavier Gual guanya
el premi Pere Quart
d’humor i sàtira
L’escriptor Xavier Gual (Barce-
lona, 1973) ha guanyat el XXI
premi Pere Quart d’humor i
sàtira amb un recull de contes
titulat Estem en contra. El
premi, que s’havia declarat
desert en les dues darreres
edicions, està dotat amb
12.000 euros. L’obra guanya-
dora l’edita La Campana.

CINEMA

La Xina prohibeix
temporalment els
nous films dels EUA
La Xina ha suspès temporal-
ment l’exhibició de nous films
nord-americans sense cap
mena d’explicació oficial, se-
gons va indicar ahir el secre-
tari de Comerç dels EUA Car-
los Gutierrez. “Això ja ha pas-
sat abans i a certes èpoques
de l’any”, va afegir. Això no
obstant, la majoria de pel·lí-
cules de Hollywood es troben
al mercat negre.

TEATRE
‘Plataforma’ té onze
candidatures als
premis Max 2008
L’obra creada al Teatre Romea i
dirigida per Calixto Bieito Pla-
taforma, amb onze candidatu-
res, surt com a gran favorita de
l’11a edició dels premis Max de
teatre, que es lliuraran el 4 de
febrer a Sevilla. Marat-Sade,
dels Animalario, opta a sis
guardons. Andrés Lima, d’Ani-
malario, i Àlex Rigola, per Eu-
ropean House, conformen amb
Bieito la llista d’aspirants a mi-
llor director d’escena.

Cultura
enbreu

Albert Roig és el llibretista d’aquesta òpera, que passarà per Reus i Andorra ■ JORDI GARCIA

nesto Collado. “La gent està
acostumada a cantar jazz en
anglès, i li costa agafar el re-
gistreapropiatencatalà.Amb
Roses de gos és més fàcil”, ex-
plica Cuesta. Per la seva part,
Collado destaca la “sonoritat
i la força” dels mots escollits
per Albert Roig. Tot i ser
òpera contemporània, l’autor
va deixar clar que voldria que
“d’aquí a 1.000 anys pugui
funcionar”. ■




