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� El festival d’òpera de
butxaca i noves creacions
mostra avui i demà, a
L’Auditori, La Cuzzoni,
una peça estrenada a
Darmstadt amb llibret de
Marc Rosich i música
d’Agustí Charles. Tots dos
debuten com a creadors
d’una òpera, per bé que ja
era habitual la col·labora-
ció de Rosich amb aquest
festival. La peça presenta
la diva de Händel dècades
més tard, amb una veu feta
malbé i fent concerts per
poder subsistir. Un contra-
tenor, Gerson Luiz Sales,
interpreta la diva adulta,
que es contraposa amb el
seu record (la intèrpret po-
pular a Londres), la sopra-
no Sonja Gerlach. Rosich
ha incorporat fragments de
crítiques i articles del pe-
riodista Charles Burney
(interpretat pel baríton
Werner Volker Meyer),
que, efectivament, va as-
sistir a algunes de les dar-
reres sessions. Els can-
tants interpreten en català,
una llengua que ha esde-
vingut sorprenentment

dúctil per a l’òpera. La re-
buda a Alemanya, on l’o-
bra es va interpretar dins
d’un programa paral·lel a
la invitació de Catalunya a
la fira del llibre de Frank-
furt, ha estat tan bona que
ja han programat noves
dates pel gener i ja plouen
contractacions a Alema-
nya. També hi ha expecta-
ció dins de l’òpera con-
temporània estatal.

L’òpera, orquestrada
amb un quartet de corda,
aconsegueix, segons el di-
rector d’escena Alfonso
Romero, una música cine-
matogràfica, de la que fi-
nalment s’arriba a oblidar.
Una altra de les obsessions
de Charles en la seva pri-
mera peça lírica és aconse-
guir una música que en-
volti l’espectador i que el
situï enmig de la música i
els cantants. Tot i la limita-
ció de músics, la sonoritat
acaba sent molt més grui-
xuda gràcies a la multipli-
cació d’instruments (des
de gongs fins a carillons).
Rosich explica que la peça
barreja punts còmics i al-
tres de grotescos i emotius.

Marc Rosich signa el llibret
d’una òpera emotiva sobre
el declivi de la diva Cuzzoni
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ureishi deia sobre Intimi-

tat (1998) que havia escrit
un llibre rabiós i adolorit.

Una novel·la en primera persona
que explica el procés racional d’un
home d’uns quaranta anys que ha
triomfat professionalment i econò-
micament i que decideix deixar
una dona intel·ligent i uns fills pe-
tits per una altra dona, la jove
amant. Gabriela Izcovich ha donat
vida al protagonista, Xavier, i als
seus amics Víctor i Asif, a la psicò-
loga i a l’esposa, Susanna, deixant
de banda Nina, l’amant. Una adap-
tació lliure que té el millor moment
al final, quan l’excel·lent Clara Se-
gura baixa a la platea i amb una so-
la frase deixa estabornit el que fins
llavors ha estat un marit que l’ha
presentada com una persona que
ningú no aguantaria al seu costat.
Una sentència que deixa clar que
això és comèdia, és a dir, teatre,
d’aquell que li agrada a Daulte, en

K

què l’espectador s’ho passa bé. El
director argentí planteja un mun-
tatge proper a la sit-com, aspecte
perfectament il·lustrat gràcies a
una il·luminació intel·ligent de Ra-
mon Simó, que també signa una
escenografia que serveix de metà-
fora per a l’esquerda emocional
per la qual passa el protagonista.
Joel Joan està com un peix a l’ai-

gua en aquest personatge que vol i
dol, que dubta entre seguir el desig
o romandre amb la seguretat d’una
institució tan idealitzada i enderro-
cada com és la família occidental.
La parella escènica Joan-Segura té
corda per estona, i més amb uns
contrapunts tan sòlids com les in-
terpretacions de Pepo Blasco, Jo-
sep Julien i Elena Fortuny.
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Adaptació: Gabriela Izcovich
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Intèrprets: Joel Joan, Clara

Segura, Josep Julien, Pepo

Blasco, Elena Fortuny

Dia i lloc: Dimecres, 7 de

novembre (fins al 6 de gener), a la

Villarroel. Barcelona.
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Entre el desig i la seguretat

Clara Segura, Joel Joan i Elena Fortuny, en un assaig. / JUANMA RAMOS




