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BERNSTEIN, DES D'UN ALTRE ANGLE 

• El Festival d'Òpera de Butxaca presenta peces del gran compositor de 'West Side Story' a la
Sala Beckett

Marta Cervera

The love of my life
Local: Sala Beckett
Horari: Dissabte, 27. 22.00 hores. Diumenge, 28. 19.00 hores
Preu: 14 euros

La vídua enginyosa / El telèfon
Local: Sala Tísner. Centre Cívic Cotxeres Borrell
Horari: Dissabte, 27. 21.00 hores. Diumenge, 28. 19.00 hores
Preu: 12 euros

Bruna de Nit
Local: CCCB
Horari: Divendres, 26, i dissabte, 27. 21.00 hores
Preu: 12 euros

El Festival d'Òpera de Butxaca ofereix a la Sala Beckett una nova perspectiva de l'obra de Leonard
Bernstein (1918-1990), gran compositor i director nord-americà, amb l'estrena d'una òpera de cambra i
un cicle de cançons, amb música i lletra seves. Agrupat tot sota el títol de The love of my life, es
presentarà en una original posada en escena de Joan Anton Sánchez.

Bernstein, autor de la banda sonora de la mítica West Side Story, va escriure Trouble in Tahiti el 1951,
una òpera biogràfica en què retrata els seus pares. Està protagonitzada per una família acomodada
amb un fill que, malgrat que disfruta de béns materials i que té un futur esperançador, no és feliç. Marisa
Roca (mezzosoprano) interpreta Dinah, i Xavier Mendoza (baríton), Sam (el pare del músic es deia
Samuel).

Com a músic, Bernstein va advocar per l'adaptació de les seves obres a altres idiomes. Per això, tant
Trouble in Tahiti com les cançons del Cicle d'àries i barcaroles s'interpretaran en català. Aquestes
cançons, precisament, mostren el vessant més humà de Bernstein, amb reflexions sobre l'amor, la
infància i la creació artística que interpretaran Anna Tobella (mezzosoprano) i Marc Canturri (baríton),
amb els pianistes Cindy Izzillo, directora musical de Trouble in Tahiti, i Francisco Merino.
Però no tot serà Bernstein aquest cap de setmana al Festival d'Òpera de Butxaca. La Sala Tísner, al
Centre Cívic Cotxeres Borrell, acull un altre programa doble, de caràcter més festiu, amb dues òperes
còmiques: La vídua enginyosa, de Pergolesi (1710-1736), i El telèfon, de Gian Carlo Menotti (1911). El
baríton Toni Marsol i la soprano Sandra Roset hi encarnaran els protagonistes en tots dos muntatges,
realitzats per L'Òpera de Tres Rals, companyia que sempre ha deixat bon record.

ESTRENA DE 'BRUNA DE NIT'
Bruna de Nit, una peça que el músic Xavier Pagès i el poeta Joan Duran han creat per encàrrec del
festival, s'estrenarà a l'auditori del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). Es tracta
d'un conte apte per a tota mena d'audiències, des de nens fins a adults, a l'estil d'El petit príncep, de
Saint-Exupéry, afirmen els autors. Narra la història d'un lloc on l'absència de lluna crea el caos. La
Bruna mirarà de buscar-la amb en Pessic Magí, un ésser fabulós que la guiarà al món del circ celeste
on s'amaguen els mecanismes secrets de l'univers. Set músics, dirigits per Pagès, i cinc cantants la
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presentaran en versió concertant, a causa de la falta de recursos i de temps.
Un assaig de The love of my life, dimecres, a la Sala Beckett.
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