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El director XicoMarsó i Xavier Albertí esperen el tramvia en companyia dels intèrprets.

Els bons aficionats a l’òpera
ho sabenmolt bé: de tots els
llibrets sense solta ni volta (i
n’hi ha uns quants, tampoc no
ens enganyem) que corren pels
grans temples de la lírica, cap
pot competir en embolicada
absurditat amb el llibret de la,
d’altra banda (la bandamusical,
esclar), estupenda òpera de
GiussepeVerdi Il trovatore.
Que al seu torn es basava en
una obra teatral delmateix
títol (El trovador) escrita per
AntonioGarcíaGutiérrez, i
rebuda amb gran entusiasme
popular quan es va estrenar
l’any 1836. Un entusiasme del
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tot comprensible, si tenim en
compte que elmolt lliberal
autor andalús (a qui devemun
poema, ¡Abajo los Borbones!,

que segur que encara ara
tocaria el voraviu, i una història
de pirates, SimónBocanegra,
que va inspirar una altra cèlebre
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òpera deVerdi) converteix
el seu argument en una
recopilació dels grans temes
que recorrien el Romanticisme,
l’estil que causava estralls per
l’època. Però que, evidentment,
tenia bastantmenys impacte en
un autor tan donat a riure’s fins
i tot de les cosesmés serioses
comara Serafí Pitarra, capaç
de trobar en aquell tremebund
drama caballeresco (així el va
definir l’autor) escrit en prosa i
vers una immillorablematèria
primera per escriure la seva
pròpia “gatada cavalleresca en
vers i en català del que es parla
ara”. I l’ara a què es refereix
Pitarra és l’any 1864.
Per dir la veritat, García

Gutiérrez li va posar les coses
fàcils, a Pitarra, si tenim en

compte que l’argument de l’obra
a estones sembla una paròdia
involuntària. Aquí teniu coma
mostra la delirant història de
la gitanaAzucena (Magdalena,
en la versió Pitarra). Ja sabem
que veure comcremen a la
foguera la tevamare acusada
de bruixeriamentre et demana
que et vengis dels seus assassins
pot atabalar qualsevol. Però
fer-te un embolic i acabar
llançant al foc el teu fill en lloc
del nadó delmalvat potser
és anarmassa lluny. I això ho
podrem comprovar gràcies a
aquest divertiment que significa
la presentació en societat
de la JoveCompanyia del
TeatreNacional, integrada per
alumnes acabats de sortir de les
aules de l’Institut del Teatre.


