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El film inèdit de 
López Vázquez es 
veurà a Madrid
CINE 3 L’Acadèmia del Cine pro-
jectarà avui a les 19.00 hores a la 
seva seu madrilenya Antoni Gaudí, 
una visión inacabada, una pel·lícula 
inèdita que narra els últims dies 
de l’arquitecte català, interpretat 
pel recentment desaparegut José 
Luis López Váquez, a qui l’Acadè-
mia rendeix homenatge aques-
ta setmana. El film, un documen-
tal de ficció que va dirigir el nord-
americà John Alaimo el 1974, no 
es va arribar a estrenar per pro-
blemes econòmics.

Coldplay editarà  
un nou disc
l’any que ve
MÚSICA 3 La banda britànica tor-
narà a reclutar el productor Bri-
an Eno, el que firma el seu últim 
èxit, Viva la vida or death and all his 
frieds, per al que serà el seu comiat 
de la discogràfica EMI i, si els ru-
mors es confirmen, potser també 
l’últim de la banda. Chris Martin 
i companyia tenen planejat pu-
blicar el 2010 aquest nou treball, 
que segons ha transcendit tindrà 
un so més acústic i també torna-
rà a comptar amb gravacions fe-
tes en esglésies.
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Guinovart estrena una òpera 
sobre l’obsessió per la bellesa

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

«T
ot canvia, res queda 
per sempre, ningú 
es pot banyar dues 
vegades en el mateix 

riu». Aquesta sentència d’Heràclit 
ve com l’anell al dit per introduir 
Alba eterna, òpera que veurà la llum 
al Teatre Fortuny de Reus dissabte 
i diumenge. La peça, composta per 
Albert Guinovart i amb llibret de 
l’emergent Jordi Faura (La fàbrica de 
la felicitat), aborda l’obsessió de la be-
llesa des de diferents visions.
 «Aquesta és una obra sobre el pas 
del temps», diuen els impulsors del 
muntatge, coproduït pel Centre 
d’Arts Escèniques de Reus (CAER) i 
Arts Musicae. Però la història va més 
enllà. Tracta de la vel·leïtat huma-
na, l’enveja i la cobdícia, i de com 
optem més per «aparentar i tenir» 
que per  «ser i estar». El rellotger Ho-
raci (Antoni Comas) i la seva dona, 

La segona obra lírica 
de l’autor de ‘Mar i cel’ 
veurà la llum al Teatre 
Fortuny de Reus

Celsa (Claudia Schneider) viuen una 
vida feliç fins que el seu fill Erasme 
(Marc Canturri) torna de l’estranger 
i els comunica que s’ha enamorat de 
la ballarina Alba (Konstandina Efit-
hiamidou). El fill li demana al pare 
que construeixi un rellotge capaç 
d’aturar el temps per eternitzar el 

moment de la relació amb la seva nò-
via, que ha fet un pacte per conser-
var la seva bellesa.
 A partir d’aquí es desencadenen 
els esdeveniments. Tots, inclosa la 
professora de dansa Ares (Begoña Al-
berdi), intenten apropiar-se la fres-
cor juvenil de la protagonista. La càr-

rega filosòfica de l’argument, que 
carrega contra una societat esclavit-
zada pel combat contra la decadèn-
cia del cos, es compensa amb l’eclèc-
tic ritme musical i la visualitat es-
cènica. Guinovart revela la clau del 
procés compositiu: «He creat la par-
titura adaptant-me al text i amb 
Faura hem treballat per aconseguir 
aquest objectiu», explica l’autor de 
Mar i cel. «Jo no sé fer música en abs-
tracte», afegeix aquest compositor, 
que es considera «hereu de l’òpera 
romàntica».

«MÉS ARRISCADA»  / Després d’Atzar 
(1998), encàrrec de la Universitat de 
Barcelona, aquesta és la segona òpe-
ra del polifacètic creador. Guinovart 
assegura que és una obra «més ar-
riscada», sobretot perquè és pluri-
disciplinar. Hi ha moments de dis-
sonància musical, amb els quals 
s’accentuen els passatges del malig-
ne personatge d’Alberdi, i d’altres 
d’obra per a ballet, quan s’ha d’am-
bientar el duet amorós entre Erasme 
i la muda Alba.
 L’orquestra Camera Musicae, so-
ta la direcció de Tomàs Grau, recol-
zarà des del fossat aquesta estimu-
lant proposta. H

33 El pianista i compositor Albert Guinovart, en una imatge del 2008.
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