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MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

A
l setembre, al dic
sec i a l’octubre,
en versió concert.
Així ha engegat la
temporada lírica a
Barcelona. És el

que té apostar-ho tot al vermell
de la tapisseria liceista. Alhora,
està tornant a arrelar un interes-
sant sotabosc operístic en sales al-
ternatives de Barcelona. Com
aquesta aposta del festival Òpera
de Butxaca que s’estrena demà
(21 h) a la Reial Acadèmia de
Medicina del recinte de la Biblio-
teca de Catalunya:Dido&Aeneas
reloaded, un Purcell revisat per
quatre joves compositors cata-
lans que treballen en línia des de
la seva diàspora europea i en con-
nivència amb els intèrprets (òpe-
ra líquida de cambra, en diuen).
O sense sortir de l’estàndard de

qualitat, els sopars lírics del res-
taurant 7 Portes amb joves ta-
lents, entre ells el tenor Beñat
Egiarte –que va brillar aquest se-
tembre negre–, la del contrate-
nor Víctor Jiménez, que cantarà
dissabte, o la del consolidat barí-
ton Carlos Daza, al desembre.
No tot és Liceu allò que res-

plendeix. Hi ha altres rutes fora
del mainstream –L’Auditori, Pa-
lau de la Música–, com les cites
amb les òperes quemunten alum-
nes del Conservatori Superior
del Liceu, a l’inici i final de curs;
l’activitat dels de l’Esmuc, que

l’any passat van interpretar un
Britten; els apunts agostencs del
festival Mas i Mas, el cicle Les
Veus delMonestir, a Pedralbes, o
apunts a l’Ateneu Barcelonès,
per no esmentar les sarsueles al
el Victòria o al Coliseum... o al-
tres afers de vida nocturna, com
els del Bar Barroc, al Gòtic, el
Teatre més Petit del Món, a Grà-
cia, o el Dora Òpera Cafè del car-
rer Villarroel.
Són flors sorgides fora

d’aquest jardí que és el Liceu,
que té vida pròpia, sí, però que en
aquesta ciutat s’ha convertit en si-
nònim d’òpera. Convé que el Li-
ceu concentri la vida operística o
cal diversificar-la i endur-se la lí-
rica a nous espais?
“Òpera no és sinònim de Li-

ceu, que no en té l’exclusivitat
–adverteix el crític Jaume Radi-
gales–. Però com a germà gran, i
sent un teatre públic, hauria
d’apadrinar, almenys des de la
distància i sense ingerències, al-
gunes d’aquestes propostes de no-
va creació, fins i tot aportant-hi
una mica de material humà o ce-
dint alguns espais, cosa que sí
que es va fer en època de vaques
grasses”.
Efectivament, Òpera deButxa-

ca i Noves Creacions va rebre no
fa tant, el 2010, la complicitat del
Liceu quan va programar al
Foyer l’òpera d’Héctor ParraHi-
permusic prologue.
“Entenc que el Liceu té un pú-

blic determinat i que aquestes
són propostes minoritàries, però
també cal introduir col·labora-
cions, cosa que Joan Matabosch
va defensar però que, quan es va
cancel·lar la programació del
Foyer, per un estalvi poc sig-
nificatiu, va quedar en suspens”,
explica Dietrich Grosse, gerent
d’Òpera de Butxaca, que dirigeix
artísticament Marc Rosich. “La
Deutsche Opera de Berlín o fins i
tot ara la Staatsoper disposen
d’espais –d’entre 200 i 400
butaques– precisament per a no-
va òpera i redescobriments. Li do-
nen un espai específic, i això se-
ria fantàstic per al Liceu: crear
un minicicle per a aquestes
produccions. Tenim grans ta-

NOVA ÒPERA, NOUS ESPAIS

S’estrena ‘Dido &
Aeneas reloaded’
i el 7 Portes celebra
els seus sopars lírics

D. GROSSE, ÒPERA DE BUTXACA

“Es troba a faltar que
el Liceu creï un
minicicle per a òperes
de nova creació”

I la tasca deSabadell per totCatalunya

El naixement d’un circuit paral·lel

]Malgrat les dificultats pressu-
postàries, Catalunya continuarà
tenint la seva dosi d’òpera aques-
ta temporada, gràcies a la perse-
verança dels Amics de l’Òpera de
Sabadell, que fa 31 anys que no es
deixen desmoralitzar i que pre-
senten tres títols del repertori
operístic per temporada. Tot
això malgrat que han vist reduït
el pressupost d’1,4 milions a un
milió. L’associació ha perdut un
49% dels recursos públics des del
2010, procedents bàsicament de
la Generalitat, que ara hi aporta
259.000 euros. Amb tot, la tempo-
rada de Sabadell i el cicle Òpera
Catalunya inclourà 28 funcions
(comptant-hi la de l’Escola d’Òpe-
ra de Sabadell).
La flauta màgica (l’òpera de

Mozart a què correspon la imat-
ge adjunta) inaugurarà dime-
cres vinent, 30 d’octubre, la
temporada al teatre La Faràndu-
la de Sabadell, amb un muntat-
ge de Pau Monterde, i amb
Albert Casals i Eugènia Monte-
negro en els papers de Tami-
no i Pamina. Després viatjarà
a cinc dels teatres associats
a Òpera Catalunya: el For-
tuny de Reus, el de Sant
Cugat, la Llotja de Lleida,
el Kursaal de Manresa i
l’acabat d’inaugurar Tea-

tre Tarragona, que després del
seu tast d’òpera de l’any passat
ha decidit incorporar-se al cicle.
Una llista que completen el Muni-
cipal de Girona, l’Atlàntida de
Vic i l’Àtrium de Viladecans.
Aquest títol, amb Norma, de

Bellini, van ser escollits per una-
nimitat pels programadors, si bé
el tercer, La bohème, de Puccini,
és el resultat d’una votació demo-
cràtica del públic. La reveladora
veu d’Eugènia Montenegro, de
nou, donarà vida a Norma, amb
Laura Vila en el paper d’Adalgisa
i Raúl Iriarte en el de Pollione,
tots ells dirigits escènicament
per Carles Ortiz. I en el cas de
La bohème, seran Maite Alberola
i Montserrat Martí les qui com-
partiran el paper de Mimì, amb
Miguel Borrallo interpretant
Rodolfo. Daniel Gil de Tejada
dirigirà aquí només el Cor
d’Amics de l’Òpera de Sabadell i
cedirà la batuta de la Simfònica
del Vallès al seu titular, Rubèn
Gimeno.

I una novetat: el muntatge
de sarsuela que tradicional-
ment se suma a la temporada
serà substituït aquesta vegada
per un concert Wolfgang
Wagner, que, tot cal dir-ho,
no ha estat sol·licitat per
cap dels teatres associats.

ÒPERA
mésenllà
delLiceu

L’escena alternativa pren la
paraula en una Barcelona

líricament ensopida
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De la submissió a la desobediència
hi ha un pas cabdal, que és històric,
col·lectiu, nacional, i tot el que
calgui, però, sobretot, personal.

Content d’estar treballant en una
pel·lícula d’un dels meus llibres
favorits, The giver.
@thegivermovie

De aquí a poco me voy a ir a la
piltra a seguir leyendo Vida privada
de J.M. de Sagarra, que releo una
vez al año y que tanto me enseñó.

Jorge Carrión Escriptor

Cuando se despertó, el Verano
seguía allí.

#tuitsdecultura Julià de Jòdar Muñoz Escriptor
@julidejdarmuoz

Jeff Bridges Actor

lents i sempre hemd’acabar bus-
cant-nos la vida, en lloc que una
entitat amb tant renom tregui
rendiment dels mitjans de què
disposem”.
Xavier Bonfill, Raquel García-

Tomàs, Joan Magrané i Octavi
Rimbau són el jove planter de la
composició que ha parit aquest
Dido & Aeneas reloaded que viat-
jarà a Madrid divendres (Sala
Berlanga), amb direcció escènica
de Jordi Pérez Solé, musical de
Joan Magrané i interpretació de
dues de les nostres magnífiques
veus joves: Maria Hinojosa i
Anna Alàs. Junts han dut a terme
una altra manera de treballar, en
línia i amb els intèrprets (violon-
cel i clarinet) i sense reprimir

l’univers creatiu. El resultat és
un barroc electrònic al servei del
mite de Virgili però des del punt
de vista de Dido i la seva germa-
na Belinda, amb una certa trans-
posició a la sociopolítica europea
actual. Per la seva banda, els crí-
tics Roger Alier i Jordi Maddale-
no impulsen per segon any conse-
cutiu els Sopars Lírics al 7 Portes
(que ja entre el 1914 i el 1927 va
ser un cafè cantant). És un recital
al mes que encoratja el microme-
cenatge, ja que els assistents es-
tan convidats a fer algun ingrés
en el compte de l’artista, en gene-
ral, jove promesa oblidada del Li-
ceu. El restaurant s’ha obert tam-
bé a Sopars amb Jazz. Organitza
el Taller de Músics.c

@TheJeffBridges
Montero Glez Escriptor
@MonteroGlez@jorgecarrion21

L’off-lírica, una realitat? Òpera de Butxaca estrena demà
Dido & Aeneas reloaded, de quatre joves compositors
catalans, i el restaurant 7 Portes reprèn els sopars lírics

RAQUEL GARCÍA TOMÀS

Un moment de la coreografia de George Balanchine Concerto barocco (1941)
EWA KRASUCKA

M. CHAVARRÍA Barcelona

A
part d’assistir fa
tres tres anys al de-
but liceista de la
companyia Sem-
peroper de Dres-

den i de rebre el Nadal passat el
ballet del Teatre Nacional de
Praga, amb un Trencanous de
tall clàssic, Barcelona és una ciu-
tat que, com tantes altres del ex-
bloc occidental, no presenta gai-
res oportunitats de tastar la tas-
ca que duen a terme els ballets
de l’Europa de l’Est. L’arrenca-
da d’aquesta temporada al Li-
ceu aporta el seu gra de sorra i
posa remei a aquesta visió es-
biaixada: dijous que ve debuta a
l’escenari de la Rambla el Ballet
Nacional de Polònia, dirigit per
Krzysztof Pastor (Gdansk,
1956), ambun programade qua-
tre coreografies sobre música
de Bach, la majoria recents, si
bé el contrapunt el posaConcer-
to barocco, de Balanchine, amb
el Concert per a dos violins en re
menor del compositor alemany.

El Gran Teatre prossegueix
amb aquestes Bach dances el ci-
cle de dansa inspirada en Bach,
en el context del qual s’han po-
gut veure els últims anys peces
de William Forsythe, Nacho
Duato, Martin Schläpfer, Heinz
Spoerli, John Neumaier, Jiri
Kylian o Mauro Bigonzetti.

Ara és el torn del mateix Pas-
tor i la reconeguda Inlight and
shadow, una peça que va crear el
2000 per al Ballet Nacional
d’Holanda, companyia en la
qual va construir la seva carrera;
The kisses, un encàrrec de Pas-
tor al també polonès EmilWeso-
lowski que es va estrenar al tea-
tre Wielki de Varsòvia el 2010, i

The green (2006), de l’holandès
Ed Wubb, director artístic de
l’Scapino Ballet de Rotterdam.
Totes conviuen i es contras-

ten amb aquest clàssic que Ba-
lanchine va estrenar a Nova
York (1941) i del qual encara
beu la dansa de mig món. De la
seva vigència ens parla al telè-
fon des de Varsòvia Krzysztof
Pastor, amb les maletes a punt
per al seu primer “i excitant”
viatge a Barcelona. “Tota la
companyia està molt nerviosa,
el Liceu imposa... Quin afora-
ment diu que té?”. La seva és
una història de retorn a les ar-
rels: va marxar de Polònia el
1982 i va tornar el 2009 a un

país totalment canviat, quan el
van requerir per renovar el ba-
llet nacional. Però ara parlem
de Balanchine.
“Concerto barocco és una pe-

ça mestra, una coreografia abs-
tracta, és pura dansa,moltmini-
mal, i produeix d’alguna mane-
ra una impressió sense ser gens
manierista. Aquí no hi ha una ac-
tuació ni grans gestos romàn-
tics, només dues dones que re-
presenten cada un dels violins
delConcerto, i un cor que repre-
senta l’orquestra. És una compo-
sició simple imolt commovedo-
ra”, diu Pastor. Ell és l’artífex
d’aquest programa de quatre pe-
ces que ara es veurà al Liceu.

“La de Bach –explica– és una
música essencial també per a la
dansa. Només cal veure com va
influir sobre Stravinsky i com
aquest va crear ballets. I el fet
que siguin diverses peces per-
met contraposar el neoclàssic
sublim i femení de la peça de Ba-
lanchine a la dansa masculina i
contemporània de The green, en
la qual ballen set homes”.
Es diu de Pastor que tendeix

a recórrer a la narració en les se-
ves creacions i que, per tant,
l’abstracta In light and shadow
seria una excepció. “Sí i no”,
puntualitza el coreògraf. “He
fet moltes peces on la narració
no era tan òbvia, però és veritat
que em cal un background.
Quan vaig rebre aquest encàr-
rec, em vaig documentar i vaig
trobar aquest univers de refle-
xos en el qual es movia Bach”.
Per a la primera part va escollir
Air, de les Variacions Goldberg,
i per a la segona, la Suite per a
orquestra núm. 3, totes dues
amb un tractament lluminós de
clarobscur, molt vermeerià.
Va ser dur tornar a casa tants

anys després? “Al principi sí.
He passat gran part de la meva
vida a Holanda, en una compa-
nyia que duc al cor i on encara
sóc creador resident. I Polònia
era un país totalment diferent.
Amés, era el primer cop que di-
rigia una companyia, havia de
canviar mentalitats, convertir
els ballarins en artistes entusias-
tes; disciplinats, sí, però no en el
sentit polonès. Ara em sento or-
gullós del que he aconseguit”.
Una cinquantena dels 84 ba-

llarins que formen la compa-
nyia –amb un 65% de polone-
sos– ballaran al Liceu del 24 al
26 d’octubre.c

El Ballet Nacional de Polònia debuta al Liceu amb quatre peces
sobremúsica de Bach, inclòs el ‘Concerto barocco’ de Balanchine

Méspromesesde l’Est

El polonès Krzysztof
Pastor, que va fer
carrera a Amsterdam,
ha tornat al seu país
a dirigir la companyia


