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OPINIÓ

Carta oberta a
Jaume Ciurana i
J.L. Núñez sobre

la Sala Beckett

SANTI FONDEVILA

● Benvolgut regidor. Apreciem la
seva tasca al capdavant de la regido-
ria de Cultura però, malgrat això,
voldria fer-li una consideració. Re-
centment ha aprovat un paquet
d’ajudes sota l’epígraf de la capitali-
tat cultural. També ha donat suport
a les infraestructures dels teatres
d’aficionats i, a més, pensa invertir
en el Museu de les Cultures i al Cas-
tell de Montjuïc. Ja sabem que la po-
lítica passa per definir prioritats i
que, per vostès, no sembla priorità-
ria la nova seu de la Sala Beckett, tot
i que els han donat una subvenció
per adequar l’espai del Poblenou
per encabir-hi l’Obrador, l’escola
d’escriptura dramàtica més impor-
tant del país.

La Sala Beckett no és un projec-
te nou. Té reputació a nivell inter-
nacional. Els autors tenen projecció
i la seva tasca és prou important per
merèixer una mica més de suport.
Esclar que no poden assumir el pro-
jecte inicial, però es pot redreçar.
Sabem que vostès volen la implica-
ció de la Generalitat en el projecte, i
que aquesta no té ni un euro si no és
per fer banderes gegants o celebra-
cions històriques. Liderar el Mac-
ba o L’Auditori està molt bé. Liderar
la Beckett, un projecte nascut de la
societat civil i que no té res a demos-
trar, estaria encara més bé. Sembla
assenyat donar-los ple suport. Li
demano que hi pensi.

● Benvolgut constructor. Senyor
J. L. Núñez, el motiu d’aquesta car-
ta és convidar-lo a fer una bona
obra, i això, en principi, per a vos-
tè no hauria de ser cap problema.
Però aquesta seria una bona obra
sense preu. Entenguem-nos. Obli-
di per uns moments els diners.
¿Que té una guardiola com la del
Tío Gilito que no s’omple mai? A
què ve aquesta obsessió a fer fora
una sala de teatre? No pot sopar du-
es vegades i, si el Tribunal Suprem
confirma la sentència de l’Audièn-
cia de Barcelona que l’ha condem-
nat a sis anys de presó per defrau-
dació a Hisenda, el tindrà pagat du-
rant un temps. Digui als seus advo-
cats que arribin a un acord amb la
Beckett, que, al capdavall, marxa-
rà d’aquí poc. Això no el deslliura-
rà de l’altra responsabilitat però se-
gur que podrà resar –el faig catòlic
practicant–. I, en última instància,
li pot servir quan de ben segur de-
mani l’indult, a l’estil Pallerols.
Com ja haurà entès, aquesta missi-
va ve al cas perquè acaba de guanyar
el litigi amb la Sala Beckett sobre el
contracte d’arrendament del local.
Atentament.e

El traspunt

Complicitat
L’entesa
escènica
entre Villazón
i Aleksandra
Kurzak va ser
total

ÒPERA

‘L’elisir d’amore’ més saborós

d’Aleksandra Kurzak va ser total, i la
soprano polonesa va signar una
composició vivaç del personatge.
Llàstima que el timbre tingui una
pàtina aspra no gaire atractiva i que
a la seva gran ària de lluïment les for-
ces flaquegessin, amb sobreaguts
destimbrats. La versatilitat de Joan
Martín-Royo no deixa de merave-
llar: setmanes després d’unes com-
movedores àries de la Passió segons
Sant Joan al Palau, el baríton català
va desplegar el seu talent buf en un
Belcore fatxenda, tot i una tessitu-
ra en ocasions un pèl tibant per dalt.

En termes purament vocals, Am-
brogio Maestri va empetitir els seus
companys de repartiment, amb un
instrument tonant i aclaparador, i
si el cant sillabato podia ser més es-
purnejant, el baríton italià va con-

ferir al seu Dulcamara unes do-
sis de truculència no renyides
amb la bonhomia d’aquest sim-
pàtic xarlatà. La irreprotxable
Giannetta de Cristina Obregón
tancava un notable equip musi-
cal en el qual també van fer bon
paper el cor i l’orquestra menats
amb mà segura, descomptant al-
gun final massa sec, per Daniele
Callegari.

Mario Gas i el seu equip van
tornar per rebre els justos aplau-
diments del públic. Els reparti-
ments van i vénen, però la pro-
ducció manté la seva frescor i la
seva encomanadissa joie de vivre
que fan que surtis del teatre amb
un somrís a l’ànima. Quan algú
encarregarà un nou muntatge
operístic a Gas?e

El baríton Ambrogio Maestri (dret a la moto) va brillar amb un cant aclaparador. A. BOFIL

L’entendridor Nemorino de Rolando Villazón torna al muntatge de Mario Gas

‘L’elisir d’amore’, de Donizetti
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XAVIER CESTER

Millor o pitjor que fa
vuit anys? Aquesta
pregunta rondava,
inconscientment o
conscientment, pel

cap de molts aficionats davant el re-
torn de Rolando Villazón al paper i
muntatge amb què va debutar al Li-
ceu i amb què va obtenir el seu mà-
xim triomf al teatre. Pocs cantants
han estat tan observats amb lupa ar-
ran dels seus problemes vocals, afe-
gint una pressió extra a una profes-
sió ja per ella mateixa d’alt risc com
la de tenor, una pressió que, tanma-
teix, no afecta en aparença el mexicà.
La veu ha minvat en volum i força de
penetració sense perdre la seva pe-
culiar coloració fosca, i Villazón fa un
ús raonable dels seus recursos actu-
als. Per sort, el que no ha variat és el
fraseig generós i la presència escèni-
ca hiperactiva, i tal és la sinceritat
que emana de tots els àtoms del can-
tant que és impossible no rendir-se
davant el seu Nemorino. És aquesta
sinceritat la que va salvar el moment
més esperat, Una furtiva lagrima,
quan el cansament es va fer notar en
dos o tres moments de petit trontoll
sense conseqüències més grans.

L’entesa escènica entre aquest
entendridor Nemorino i l’Adina

Crítica

Sau tindrà un musical de grans èxits: ‘Boig per tu’
LAURA SERRA

BARCELONA. És tan evident que la
música de Sau forma part de la me-
mòria col·lectiva de diverses gene-
racions que semblava estrany que a
ningú se li hagués acudit de conver-
tir-la en la banda sonora d’un mu-
sical. Mentida: el director Ricard
Reguant i al músic Pep Sala ho te-
nien entre mans des de fa vuit anys
i, de fet, n’havien fet el guió d’una
pel·lícula i d’una sèrie per a TV3, dos
projectes que no es van acabar du-
ent a terme. De tota manera, la idea
seguia latent; el que no hi havia era
finançament. Fins ara. Per fi han
trobat una empresa que ha cregut
en el projecte i en la seva rendibili-
tat, la productora de cine Silencio
Rodamos, que amb un pressupost
de 280.000 euros –i, per ara, sense
cap ajut públic– portarà a escena el
musical teatral Boig per tu.

L’equip creatiu serà el mateix
que va embastar el primer projec-
te: el director Ricard Reguant, el
músic Pep Sala –que s’ocuparà dels
nous arranjaments dels temes i la

direcció musical–, el dramaturg Jo-
an Gallart i la coreògrafa Maite
Marcos. Junts estan treballant en
un musical jukebox que enllaçarà 25
cançons del grup, a l’estil d’especta-
cles com Mamma Mia! El director
va defensar ahir aquest format, que
està en l’essència del gènere musi-
cal, i va assegurar que s’han esmer-
çat per integrar cançons i argument
sense calçador. “El que explica té in-
terès encara que no coneguis Sau. I

hem defugit totes les referènci-
es a Catalunya perquè es pugui
entendre a Liverpool i a Cincin-
nati”, deia Reguant.

“Boig per tu no serà una obra
sobre Sau –diu Reguant–, sinó
una història de gent jove on hi ha
les constants de les cançons del
grup: l’amistat, l’amor, la lluna i
el bar, on es reuneixen els amics.
La cançó Boig per tu era un cant
a la lluna, per a qui no ho sàpiga”.
“Intentem defugir la visió pessi-
mista de la joventut. Serà de bon
rotllo, amb gent amb inquietuds
i ganes de divertir-se”, explica
Gallart. Dotze actors –i dos co-
vers– seran els protagonistes
d’un muntatge coral amb 5 mú-
sics tocant en directe. Aquesta
setmana es faran els càstings per
escollir-los entre 250 preselecci-
onats de 400 candidats. Comen-
çaran a assajar al setembre i el 12
d’octubre estrenaran a l’Atlànti-
da de Vic. Després d’una minigi-
ra aterraran al Barts de Barcelo-
na el 2 de desembre per fer-hi
temporada dos mesos.e

L’equip creatiu de l’espectacle, amb el director
Ricard Reguant i el músic Pep Sala al centre. ACN
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Cançons
La història
aborda temes
com l’amistat,
l’amor, la lluna
i el bar


