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Homenatge del TNC i
L’Avenç a Jordi Castellanos
Un any després de morir, el professor Jordi
Castellanos continua ben viu en el record del
món cultural català. Ahir al vespre la sala pe-
tita del TNC va acollir una lectura de textos
seus amb dramatúrgia d’Esteve Miralles. Li-
teratura i societat. La construcció d’una cultu-
ra nacional acaba de ser publicat per L’Avenç.

Els 35 anys del Teatre
Lliure, en un documental
La història d’un teatre lliure, el documental
sobre els 35 primers anys de vida del Lliure,
es preestrena aquesta nit a la seu de Montju-
ïc i es projectarà dissabte al Canal 33. A la
pel·lícula, producció de Manual i TVC amb el
patrocini de Mémora, hi apareixen els artis-
tes fundadors i l’arxiu fotogràfic de Ros Ribas.

La crisi europea inspira l’òpera
‘Dido & Aeneas reloaded’

Els dictats dels mercats i la políti-
ca europea són al cor de Dido & Ae-
neas reloaded. Sis joves creadors
signen una versió del clàssic de
Henry Purcell amb Maria Hinojo-
sa i Anna Alàs com a protagonistes.

LAURA SERRA

BARCELONA. “Les grans ments
conspiren contra elles mateixes”,
canta el cor de Dido & Aeneas de
Henry Purcell (1689). Sis joves ar-
tistes catalans s’han agafat al peu de
la lletra els dictats del compositor
barroc i s’han submergit en el rep-
te de versionar el mite de l’amor im-
possible en clau geopolítica i econò-
mica. El festival Òpera de Butxaca
i Nova Creació és l’impulsor aquest
muntatge a dotze mans: quatre
compositors que viuen escampats
per Europa (Xavier Bonfill, Raquel
García-Tomás, Joan Magrané i Oc-
tavi Rumbau) n’han creat la música,
estructurada en quatre quadres, i el
director escènic Jordi Pérez Solé i la
dramaturga Cristina Cordero són
els que han acoblat el muntatge. Di-
do & Aeneas reloaded s’estrena de-
mà a l’Antic Amfiteatre Anatòmic
de la Reial Acadèmia de Medicina de
Barcelona i divendres es represen-
tarà a Madrid.

De Purcell només se’n mantenen
l’estructura i els personatges prota-
gonistes. Maria Hinojosa interpreta
Dido i Anna Alàs és la seva confident

La soprano Maria Hinojosa i la mezzo Anna Alàs
interpreten Dido i Belinda. ÒPERA DE BUTXACA

Belinda, mentre que Aeneas és el
clarinet de Víctor de la Rosa i Sor-
ceress és el violoncel de Cèlia Tor-
res. El que és original, a més de la
música, és la lectura dramatúrgi-
ca. “No ens volíem cenyir a la his-
tòria romàntica melodramàtica”,
explica Cristina Cordero. El pa-
per que a l’Eneida feien les dees-
ses juganeres i que Purcell atribu-
ïa a les bruixes, aquí l’atorguen a
la macroeconomia, als mercats, a
la prima de risc: “Estem sotmesos
als dictats econòmics, a unes for-
ces ocultes que no saps qui són ni
d’on surten i que fins i tot obli-
guen els països a cedir sobirania”,
critica la dramaturga.e

El festival Òpera de Butxaca impulsa la nova creació

Crítica
Les bruixes
de Purcell
aquí són els
mercats, la
prima de risc

Les entranyes de ‘K.L. Reich’
“Són les vicissituds d’un duel
acarnissat que dura més de qua-
tre anys entre les forces destruc-
tores del Camp i l’Home genèric
que comença resistint-les, acon-
segueix neutralitzar-les i acaba
vencent-les”, escriu Amat-Pini-
ella a la introducció de K.L. Reich
que acaba de publicar Club
Editor. En aquesta nova edi-
ció, Maria Bohigas hi afe-
geix, per primera
vegada, les cartes
que l’estiu del
1963 van intercan-
viar l’editor Joan
Sales i Amat-Pini-
ella, i els informes
dels censors. L’úl-
tim, datat del 13

d’abril del 1961, afirma: “Es una
obra totalmente negativa, resabi-
ada y oscura sin más alcance que
destilar odio a dicha política. No
obstante como se trata de cosas
pasadas y de un país extranjero
puede publicarse”. Al postfaci,
Marta Marín-Dòmine, professo-

ra de literatura concen-
tracionària al Cana-
dà, destaca una de
les peculiaritats de

l’obra d’Amat-Pini-
ella: “Presenta la
incapacitat de
desviar la pròpia

mirada davant
del patiment dels

altres, de l’orgia de
sang”.

Els homes que van inspirar K.L. Reich. ARXIU COMARCAL DEL BAGES


