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MARIAJO LÓPEZ VILALTA

La tercera edició del Cata-
lunya Arte Flamenco, un
cicle estrenat el 2009 amb
l’objectiu de descentralit-
zar l’oferta flamenca i

d’acostar-la a diferents punts de la
geografia catalana, va arrencar di-
vendres. Sales de Badalona, l’Hospi-
talet de Llobregat, Sant Adrià de Be-
sòs, Sant Cugat del Vallès, Barcelo-
na, Girona i Santa Coloma de Gra-
menet, oferiran fins al gener una
programació que reunirà el millor
de l’escena flamenca. I va ser a San-
ta Coloma on Mayte Martín hi va
donar el tret de sortida. Acompa-
nyada d’un ja consagrat Juan Ra-
món Caro, una de les guitarres fla-
menques catalanes amb més pro-
jecció, va oferir un concert de fla-
menc clàssic però interpretat amb
el seu estil personal: sobrietat, tèc-
nica depuradíssima i dolçor posades
al servei del jondo.

La veu d’àngel del flamenc va fer
gala de la seva sobrada capacitat
tant per solucionar els pals més
clàssics i difícils de sentir en veus
d’avui en dia, com per abraçar una
copla o una simple cançó allunyant-
se de les pautes estrictament fla-
menques. La barcelonina va arren-
car per granaínas i malaguenyes i va
signar un concert càlid que va con-
gregar la colònia flamenca de San-
ta Coloma, que li va llançar olés i fra-
ses tan brillants com: “Mayte, fas fà-
cil el que és difícil!” Així van anar ca-
ient fandangos i cantiñas de Màlaga,
i mentre Martín acariciava el can-
te, la guitarra subtil de Caro feia les
delícies de l’exigent públic. No hi va
haver moments estel·lars, ni va cal-
dre recórrer al quejío estripat, però
sí una cadència amable, tendra, ple-
na de domini i sentiment. Un bon
inici per a una edició dedicada a Mo-
rente, que l’any passat va fer l’últim
concert al cicle.e
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El Liceu estrena per fi ‘Jo, Dalí’

Arriba a Barcelona Jo, Dalí, l’òpe-
ra del català Xavier Benguerel ins-
pirada en el geni surrealista. Estre-
nada a Madrid al juny, l’obra havia
de debutar el 2004, en el centenari
del pintor de Figueres.

les sis dècades que transcorren des
que el pintor coneix Gala –coprota-
gonista de l’òpera– fins que mor.
“Tant el llibret com la música fan un
crescendo”, explicava Benguerel.
“La força dramàtica de l’obra es
concentra en el tercer i quart actes,
en el desenllaç d’aquesta vida tan
complicada i dramàtica”.

Pel que fa a la música, Miquel Or-
tega, director musical, definia la par-
titura com a “molt contrapuntísti-
ca i polirítmica”. “Fa servir un llen-
guatge atonal sense exagerar. Les
veus les tracta molt bé, no demana
coses impossibles”. El baríton bar-
celoní Joan Martín-Royo interpre-
ta el paper de Dalí, i la mezzo argen-
tina formada a Barcelona el de Ga-
la. En l’obra, Benguerel posa música
i veu “al mateix nivell”. “L’òpera en

què la música només serveix per-
què es llueixi un cantant no m’in-
teressa”, va dir el compositor.

“L’obra és una gran simfonia
de més de dues hores –explicava
Ortega– que es vertebra amb una
orquestra enorme de més de 80
músics, la simfònica del Liceu,
amb una secció de percussió im-
portant, amb cinc percussionis-
tes i una celesta que tenen molt
de protagonisme”. També parti-
cipen en el muntatge el tenor
barceloní Antoni Comas, en el
doble paper del poeta Paul Élu-
ard, marit de Gala, i d’un amant
tardà d’aquesta. El cor del Liceu
hi té tres intervencions breus pe-
rò, segons Ortega, “molt difícils”.

Velázquez i Vermeer
La direcció d’escena, a càrrec de
Xavier Albertí, ha sorgit del ma-
teix Dalí. “Recordo de molt petit
veure’l a la televisió dient que els
dos grans mestres de la pintura
eren Velázquez i Vermeer –va ex-
plicar Albertí– i en ells hem tro-
bat la clau de volta per a la posa-
da en escena”. Albertí es va inspi-
rar en Las meninas de l’espanyol
i en L’art de la pintura de l’holan-
dès, dues obres en què el pintor
apareix pintant al quadre. “Grà-
cies a Vermeer i Velázquez hem
ideat un engranatge on hi ha la
iconografia daliniana en compta-
gotes, i on sí que estan presents
els reversos dels quadres. És l’es-
pectador que ha d’intuir què es-
tà pintant Dalí”.

Albertí va destacar també el
protagonisme en el llibret de Ga-
la, “una gran artista paral·lela a la
figura de Dalí” a qui haurien d’ha-
ver exposat “a la sala dels apro-
piacionistes”.e

MARTA SALICRÚ
BARCELONA. El compositor Xavier
Benguerel explicava ahir al Liceu,
en la presentació de Jo, Dalí, les cir-
cumstàncies que han fet que l’òpe-
ra sobre el geni surrealista s’estre-
ni set anys després de la data previs-
ta, el centenari del naixement del
pintor de Figueres, el 2004.

L’obra va començar a gestar-se a
finals dels 90. Benguerel (Barcelo-
na, 1931), compositor simfònic de
llarga trajectòria, només havia
abordat la lírica en l’òpera de cam-
bra Spleen (1984). Però la seva dona,
molt aficionada al gènere, l’instava
a compondre una gran òpera. “Jo li
deia que era difícil, que havia de tro-
bar un tema”. I el centenari del nai-
xement de Salvador Dalí li va donar
aquest tema.

Amb el suport del ministeri
Per al llibret, Benguerel va comptar
amb l’escriptor i dramaturg Jaime
Salom (Barcelona, 1925), Premio
Nacional de cultura en dues ocasi-
ons a finals dels 60 i autor de Casi
una diosa (1993), un text teatral al
voltant de Gala Dalí. El ministeri de
Cultura va subvencionar el projec-
te i Jo, Dalí havia d’obrir la tempo-
rada 2004 al Teatro de la Zarzuela
de Madrid. Però la dimissió del di-
rector Javier Casal el 2003 i l’entra-
da de José Antonio Campos al seu
lloc va frustrar l’estrena. El nou di-
rector creia que “la Zarzuela era per
fer-hi sarsuela”, deia Benguerel, i
Jo, Dalí va quedar aparcada. Al juny
finalment es va estrenar al teatre
madrileny, i demà arriba al Liceu
amb tres funcions fins diumenge.

Jo, Dalí reuneix en quatre actes
episodis de 60 anys de la vida Dalí,

Dalí (el baríton Joan Martín-Royo) plora la mort de la seva dona i musa Gala (la
mezzosoprano Marisa Martins) en l’últim acte de l’òpera. JESÚS ALCÁNTARA

L’òpera sobre el pintor surrealista arriba set anys després del centenari

“La vida de Dalí dóna per a fer-ne tres òperes”

● Què el va decidir a fer una òpera
sobre Salvador Dalí?
De seguida vaig veure que Dalí era
un personatge teatral. Hi ha perso-
natges, de vida estàtica, dels quals
no se’n podria fer una òpera. Però
Dalí és un personatge que dóna per
fer-ne una, dues i tres, d’òperes. La
seva vida és tan diversa que dóna
peu a moltes situacions.

● Com ha musicat la seva vida?
De seguida em vaig adonar que per
expressar la complexitat de Dalí i
Gala em calia una orquestra molt
gran. No podia fer un Dalí amb qua-
ranta músics, només el podia repre-
sentar amb una enorme paleta or-
questral. Hi ha cinc percussionistes,
perquè la percussió és el gran ins-
trument del segle XX.
● Repetirà l’experiència de fer una
gran òpera?
A la meva edat em faria molta por
escriure una altra òpera, malgrat el
verí que m’ha injectat el gènere i la
gent amb qui he treballat. A més,
aquesta òpera m’ha deixat impres-
sionat. Crec que actualment seria
incapaç d’arribar a la força dramàti-
ca que té aquesta òpera.

3 preguntes a Xavier Benguerel COMPOSITOR DE ‘JO, DALÍ’

Gala
La musa
comparteix
protagonisme
amb Dalí.
L’obra arrenca
quan el coneix

Iconografia
El públic
intuirà l’obra
daliniana a
partir del que
pinta Dalí
en escena

Mayte Martín i Juan Ramón Caro
al Teatre Sagarra. SCOTT CHASSEROT


