
Una òpera en català de Jordi Voltas 
i Ramon Ribé per l’Onze de Setembre
El projecte busca micro-finançament a la plataforma Verkami per 40.000 euros
Poc després d’estrenar 
la pel·lícula La santa 
espina l’últim Onze 
de Setembre a La 
Faràndula, Ofemsó 
la vol fer més grossa 
l’any que ve: una ópera 
en català de nova 
creació que signen 
Jordi Voltes (llibret i 
escenografia), Ramón 
Ribé (música) i Frederic 
Oller (direcció musical) 
amb les veus de Joan 
García Gomà i Laura 
Vila.

CARLES GASCÓN

És un projecte més que ambi
ciós i per això s'ha presentat 
a Verkami, popular plataforma 
digital on es busca el finan
çament de projectes diversos 
amb la suma de moltes apor
tacions al llarg de 40 dies.

Cobriu~me amb la senyera 
és el títol d ’aquesta ópera 
en català de contingut molt 
nacionalista, i que ha fixat en
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Cada «mecenes» 
tindrà diferents 
recompenses 

segons la quantitat

40.000 euros el pressupost 
per poder fer-la realitat. Ahir, 
al cap de dos dies del llança
ment, ja portaven 2.930 euros 
recollits.

Cada col·laborador tindrà 
una «recompensa» diferent 
en proporció a la quantitat 
donada. El mínim de 10 euros 
comporta un DVD de l'òpera, 
i 100 euros 2 entrades a pla
tea el dia de l ’estrena, DVD de 
l'òpera, el DVD de Les noces 
de Fígaro en català i el llibret 
de l ’òpera. Hi ha moltes opci
ons més, però la de 300 euros 
permet, a més, assistir i tenir 
lliure accés a l'escenari i a la
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Maqueta del projecte d’una de les escenes de l’òpera «Cobriu-me amb la senyera»

al final de la dictadura. «Vagues, 
conflicte social i manifesta
cions, conxorxes del poder, 
assassinat de Puig Antic. Sobre 
aquest fons argumental l'obra 
explica la recerca del sentit 
de la vida i la descoberta de 
l'amor entre dues persones: 
Joan, sacerdot obrer, activista 
lluitador, i Magda, casada amb 
el fabricant». Afegeix Voltas 
que «l’òpera té un final tràgic i 
alhora triomfal, un esclat de lli
bertat personal i nacional per 
damunt de tot l'entorn».

Queden 37 dies
No hi ha una orquestra concre
tada per a l'estrena, si és que 
el projecte arriba a bon port, 
però hi ha la possibilitat que 
el cor sigui el dels Amics de 
l’Òpera de Sabadell. L'estrena 
seria el 13 de setembre de 
2014. Si no es completen els 
40.000 euros amb Verkami 
abans de 37 dies, «hi ha altres 
propostes fent cua», diu Jordi 
Voltas. Tots els ajuts seran 
benvinguts ■
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JmíiS
□s creadors i protagonistes de la futura òpera

zona de descans dels artistes 
el dia de l'assaig general amb 
un «passi backstage».

Idea de Jordi Voltas
La idea és de Jordi Voltas, 
veterà dramaturg, director 
escènic, figurinista i també 
poeta de Sabadell, que creu 
que, «si Itàlia, Alemanya, 
França, el Regne Unit fan òpe
res en la seva pròpia llengua, 
Catalunya també té dret a ser 
artísticament com les altres 
nacions i a fer òpera cata
lana».

Així, va escriure el llibret de 
Cobriu-me amb la senyera i li 
va donar a seu amic Ramon 
Ribé perquè li posés música. 
El resultat és «excel·lent», 
assegura. I ho ha de dirigir el

col·laborador habitual de l'Or
questra Simfònica del Vallès, 
Frederic Oller, professor també 
del Conservatori.

Voltas explica que l'obra «no 
té estructura d'òpera clàssica, 
és més aviat un oratori», i està 
escrita per a vuit cantants. 
Els protagonistes són el barí
ton sabadellenc Joan Garcia 
Gomà i la mezzosoprano Laura 
Vila. Hi ha també una contralt, 
un baix i una soprano.

Ambientada el 1974
El llibret està pensat per
a l’espectacle anual de la 
commemoració de l ’Onze de 
Setembre a La Faràndula, que 
organitza el grup d'entitats 
Ofemsò.

L'argument es situa el 1974,

telèfon di' taqu a »
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