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JoanalaBojaenòpera
El Teatre Romea estrena demà l’òpera ‘Juana’, d’Enric Palomar i
llibret de Rebecca Simpson, amb els solistes de l’Òpera de Halle

Marta Porter
BARCELONA

La vida de soledat i presó
que va patir durant 46 anys
Joana I de Castella, altra-
ment dita la Boja, la ràbia
que va sentir per les infide-
litats del seu marit Felip, dit
el Bell, i la de la seva trobada
amb els Comuners, repre-
sentants d’una primerenca
burgesia que van escenificar
la primera revolució burge-
sa de la història d’Europa,
són els temes entorn dels
quals gira l’òpera Juana.
Composta per Enric Palo-
mar amb llibret de l’anglesa
Rebecca Simpson, l’obra, en
un fet insòlit per a un com-
positor català, aquest estiu
es va estrenar a l’Òpera de
Halle amb tan notable èxit
que a l’octubre es va repo-
sar. Demà s’estrena al Tea-
tre Romea, on romandrà
fins diumenge, en tres úni-
ques representacions.

El llibret de Rebecca
Simpson, estudiosa
d’aquest personatge histò-
ric que defineix com “una
icona de dona vital silenci-
ada, desposseïda del seu
poder i consumida per lle-
ialtats conflictives envers
diferents éssers estimats”,
explica el moment històric
en què els Comuners, capi-
tanejats per Juan de Padi-
lla i María Pacheco, es van
aixecar en revolta i van
buscar el recolzament de
Joana, que tenia la idea ab-

solutament revolucionària
a l’època de regnar amb
gent que no era de l’alta no-
blesa. Reclosa a Tordesillas
des de feia 46 anys, primer
pel seu pare Ferran el Catò-
lic i després pel seu marit,
Joana no va poder aprofitar
l’oportunitat d’alliberar-se,
ja fos per desconfiança o
per no destruir el seu fill,
Carles I.

Pel que fa a la música,
Enric Palomar assegura que
“és possible articular un
llenguatge contemporani
des de l’essència de la músi-
ca espanyola, lluny del fla-

menc i de qualsevol localis-
me”. I és que aquest compo-
sitor que va créixer “a
l’ombra de Falla i Robert
Gerhard” –com ell mateix
explica– i que en els últims
anys ha col·laborat amb
grans del flamenc com To-
matito, Miguel Poveda, José
Menese i Ginesa Ortega, as-
segura que el seu llenguatge
no és avantguardista. “No in-
vestigo, em sento còmode en
el format tradicional i penso
que encara queden moltes
coses per fer”. I va afegir: “No
és fàcil reivindicar-se com a
músic hispànic”.

Potser és més fàcil fer-ho
a Alemanya que a l’Estat,
com ho demostra el fet que
la producció ha anat a càr-
rec de l’Òpera de Halle, en
col·laboració amb el Festival
d’Òpera de Butxaca, el
Liceu, el Romea i l’Institut
Goethe. És per això que
l’òpera que veurem a partir
de demà estarà interpreta-
da en castellà per cantants
alemanys: Ursula Hesse en
el paper de Joana; Gerd
Vogel en el del Marquès de
Dénia; Marija Kuhar en el
de Caterina; Melanie Hirsch
en el de María Pacheco; i Mi-

chael Nelle en el del Comte
de Benavent, a més del va-
lencià Germán Villar com a
Juan de Padilla. Els acom-
panya una formació de sis
músics, solistes de l’Òpera
de Halle, sota la direcció de
Harald Knauff.

Pel que fa a la posada en
escena, l’uruguaià Carlos
Wagner ha volgut dibuixar
dues illes en un escenari ple
d’aigua que recorda el mar
per crear la sensació de dis-
tància. Una és Tordesillas,
on resta reclosa Joana,
l’altra és on es produeix la re-
volta de Pacheco i Padilla. ■

Rebecca Simpson, Enric Palomar i Carlos Wagner, responsables de l’òpera ‘Juana’ al Teatre Romea ■ XAVIER BERTRAL

Les joves
orquestresde
l’Estat
s’associen

Ramon Palomeras
MADRID

Malgrat que la qualitat i
quantitat dels joves intèr-
prets que conformen les
joves orquestres d’arreu de
l’Estat són “magnífiques”,
com apunta José Luis Turi-
na, director artístic de la
Jove Orquestra Nacional
d’Espanya, no per això podi-
en passar per alt l’oportuni-
tat d’associar-se. L’AEJO
(Associació Espanyola de
Joves Orquestres) neix amb
la voluntat de millorar enca-
ra més el nivell de les joves
orquestres de l’Estat a par-
tir de la cooperació i coordi-
nació dels seus membres.

“Es tracta de compartir
experiències pedagògiques i
artístiques, bescanviar in-
formació entre els alumnes
i professors, intercanviar
instrumentistes d’una or-
questra a l’altra, realitzar
trobades i festivals i obtenir
tractes favorables de diver-
ses institucions”, argüeix
Turina, elegit president de
l’AEJO. L’acompanyen en la
junta directiva Antoni Pallés
(Jove Orquestra Nacional de
Catalunya), com a tresorer,
i Juan Jesús Doreste (Joven
Orquesta de Gran Canaria),
com a secretari. Entre les
joves orquestres adherides,
a banda de la JONDE, la ca-
talana i la canària, també hi
són la de València i la murci-
ana, la més antiga de l’Estat
(1981).

Josep Pons, director de
l’Orquestra Nacional d’Es-
panya, es felicita per la ini-
ciativa, ja que la millora dels
joves que comportarà
l’AEJO beneficiarà les or-
questres professionals.


