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Dido i Enees 
a la sala de 
dissecció
3Quatre compositors traslladen 
el drama a l’Europa en crisi actual

MARTA CERVERA
 BARCELONA

L’
antic amfiteatre de la sala 
d’anatomia de la Reial 
Acadèmia de Medicina 
estrena demà Dido & Ae-

neas Reloaded, una proposta molt 
fresca que trasllada a l’Europa en cri-
si d’avui l’amor impossible entre Di-
do i Enees. Composta a vuit mans 
pels joves autors Octavi Rumbau, 
Raquel García, Joan Magrané i Xavier 
Bonfill, inclou alguns gestos de com-
plicitat a l’òpera barroca de Henry 
Purcell, tant en la música com en el 
llibret, que ha estat elaborat per Cris-
tina Cordero, que conserva l’anglès 
antic de l’original escrit pel poeta 
Nahum Tate. «La història de Dido i 

Enees que apareix a l’Eneida aborda 
temes universals com ara el dilema 
entre el deure i el desig. A partir d’ai-
xò fem una reflexió social i política 
sobre l’Europa actual», explica 
Xavier Bonfill.

LLUNY DEL TÒPIC / Joan Magrané s’ha 
encarregat de la part final de l’obra, 
la del fatal desenllaç de Dido. «Volí-
em evitar la típica imatge operística 
de la protagonista morint-se al llit», 
comenta Bonfill. «El nostre final és 
més simbòlic i obert perquè volem 
que sigui creïble per al públic». Per 
connectar encara més amb ell hi 
han inclòs també diàlegs en català.
 En aquesta nova versió l’acció 
dramàtica se centra en dues dones: 

una rEvisió dEl clàssic dE hEnry purcEll

la reina cartaginesa Dido (María Hi-
nojosa, soprano) i la seva confident, 
Belinda (Anna Alàs, mezzo). Enees, 
príncep troià enamorat de Dido, es-
tà representat pel clarinet (Víctor de 
la Rosa) i les bruixes que s’interpo-
sen entre els amants, pel violoncel 
(Cèlia Torres). Música electrònica 
pregravada barrejada amb sons am-
bient i extractes de noticiaris com-
pleten la partitura.
 «Qualsevol podrà entendre aques-

ta història», explica Jordi Pérez, di-
rector escènic del muntatge, impul-
sat per Òpera de Butxaca i produït 
amb el suport de l’Ajuntament de 
Barcelona, la Generalitat i la SGAE.
 Després de veure’s a Barcelona, 
Dido & Aeneas Reloaded es representa-
rà a Madrid, divendres. Però no serà 
final de trajecte. El  14 de maig el ma-
teix equip creatiu estrenarà a Berlín 
Go, Aeneas, go! Es tracta d’una seqüe-
la sorgida gràcies al premi del Ber-

liner Opernpreis obtingut per Dido 
& Aeneas Reloaded. Alemanya ha do-
nat ales a Spinn Off Collective, nom 
artístic adoptat per aquests inqui-
ets músics catalans. «Els nostres llen-
guatges estaran més integrats en la 
pròxima òpera», avancen els compo-
sitors, que es van conèixer a l’Esmuc. 
Tan sols Raquel García tenia expe-
riència en la lírica: es va llicenciar 
amb una revisió de La serva padrona, 
de Pergolesi. H

33 Anna Alàs (Belinda), a l’esquerra, amb Cèlia Torres i María Hinojosa (Dido), ahir, en un assaig de l’obra.

FRANCESC CASALS


