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Artesà del pop de guateque, crooner 
sentimental de refinats contorns i 
cantautor de pols popular, Adamo 
ha arribat als 70 en un notable estat 
artístic. Sí, els seus clàssics reguen 
els seus repertoris, però ell no s’aco-
moda: nou disc cada dos o tres anys 
i concerts generosos i frondosos, 
que no són percebuts com a tràmits 
i que deixen a la seva clientela amb 
un somriure d’orella a orella.
 No falla, i així va tornar a ser di-
jous al Palau, local convertit, per obra 
i gràcia del Festival del Mil·lenni, en 
la seva nova plaça fixa: ja és la quar-
ta actuació des del seu retorn el 2007, 
després de més de dues dècades sen-
se actuar a Barcelona. Encara que el 
seu públic sigui madur i elegant, es 
va permetre llicències d’un recital 
d’envelat, amb pluges de piropos i 
rams de flors, regals i fans declarant-
li el seu amor a peu d’escenari.
 Va obrir amb C’est ma vie, que va 
compondre per a Gilbert Montagne 
el 1975, i després va donar pas al pop 
romàntic d’una era: de Comme tou-
jours a Une mèche de cheveux (que va can-
tar, com altres, en castellà: Un mechón 
de tu cabello). Instrumentacions deta-
llistes, sense sintetitzadors multiús 
ni arranjaments BBC (casaments, ba-
tejos i comunions), amb vuit músics 
que van cuidar el tacte acústic amb 
accents de metalls i violí. 
 El «tendre jardiner de l’amor», 
com el va qualificar Jacques Brel, va 
presumir de la seva última obra, La 
gran roue, rica en teixits autobiogrà-
fics, i no va oblidar Mis manos en tu cin-
tura, Cae la nieve i Mi gran noche en un 
guió de més de dues hores in crescendo. 
Sentiment i professionalitat. H
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punt de vista de la dramatúrgia tot 
el repartiment respon a les exigèn-
cies de la producció.
 El problema està en el lligam 
entre l’atonal partitura, amb 
abundància d’elements tímbrics, 
amb la resta dels elements. L’excés 
de recitatius i l’absència d’un dis-
curs que s’identifiqui amb l’am-
bient i la prosa resten emoció al 
relat. El monòleg final d’Ennis és 
la millor aportació musical. Amb 
tot, no hi ha cap dubte que a Bro-
keback Mountain l’espera un ampli 
recorregut en els teatres interna-
cionals. L’objectiu de Mortier està 
més que aconseguit. H

L’estrena mundial de Brokeback 
Mountain al Teatro Real, òpera 
basada en l’obra d’Annie Proulx 
que va popularitzar la cèlebre pel-
lícula d’Ang Lee, s’ha resolt amb 
molt soroll mediàtic però amb po-
ca volada musical. És en conjunt 
un bon espectacle que funciona 
per la seva notable textura teatral 
i pels recursos posats en joc per 
Ivo van Hove, entre ells, els pai-
satgístics vídeos que il·lustren la 
clandestina història d’amor entre 
els dos vaquers protagonistes. La 
partitura del novaiorquès Char-
les Wuorinen, en canvi, no acon-
segueix transmetre la volada poè-
tica del relat.
 Més d’un centenar de crítics de 
tot el món i la presència d’inten-
dents de destacats teatres d’òpera 
donen fe de l’expectació amb què 
s’ha rebut aquesta estrena. Gerard 
Mortier, tenaç i obsessiu, ha acon-
seguit aixecar un dels seus projec-
tes més estimats i donar-li una di-
mensió planetària. Els que van 
anar al teatre impulsats pel mor-
bo d’assistir al naixement d’una 
òpera de temàtica gai no han tro-
bat cap motiu per a la polèmica.

Bon gust expositiu

El desenvolupament de la trama, 
ple de bon gust expositiu, ha fet 
que hagi estat acceptada amb la 
normalitat d’una història quotidi-
ana d’avui. També és cert, en part 
perquè Wuorinen no és un com-
positor conegut aquí, que queden 
entrades per vendre, tot al contra-
ri del que ha passat amb Tristany i 
Isolda, que ha esgotat el paper des 
del primer dia.
 El record de la pel·lícula està en 
la ment de l’espectador. Proulx, au-

amors d’Ennis (un Daniel Okulitch 
de gran presència escènica i bones 
prestacions vocals) i Jack (un sensi-
ble i creïble Tom Randle). Les tòrri-
des escenes entre tots dos vistes a 
contraclaror de la tenda de campa-
nya il·lustren amb subtilesa la pri-
mera trobada sexual entre ells.
 També impacten les fantasma-
gòriques aparicions dels vaquers de 
negre que reflecteixen el radical re-
buig de l’entorn a aquesta relació i 
està ben resolt el protagonisme que 
es dóna a les dones de tots dos, espe-
cialment en escenes com la d’Alma 
(Heather Buck, esposa d’Ennis) com-
prant el seu vestit de núvia. Des del 
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33 Al llit 8Tom Randle, esquerra, i Daniel Okulitch, durant una de les escenes de ‘Brokeback Mountain’.
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Les imatges en 
cinemascop de  
la muntanya donen 
força a l’aventura 
clandestina

Vaquers enamorats
‘Brokeback Mountain’ debuta amb bona acollida al Teatro Real de Madrid H El muntatge 
d’Ivo van Hove funciona per la seva bona textura teatral, però a la música li falta volada poètica

ESTRENA MUNDIAL DE L’ÒPERA BASADA EN EL FILM D’ANG LEE

tora del llibret, ha sintetitzat amb 
encert la seva obra anant a l’essèn-
cia de l’argument. En un escenari 
nu, excepte per als moments urbans 
que recreen les accions lluny de Bro-
keback, impressionen les imatges 
en cinemascop de la muntanya. És 
el fons per focalitzar el paradís dels 


