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Trencar labarrera
CRÍT ICA D ’ÒPERA

Detall de l’obra premiada de João Pedro Falcão de Campos

L’eclipsi

Obra: L’eclipsi, òpera d’Alber-
to García Demestres, sobre
l’obra de Paco Zarzoso
Dir. escena: Xavier Albertí
Dir. musical: A.G. Demestres
Lloc i data: Teatre Nacional.
Festival Grec (2/VII/2014)

JORGE DE PERSIA

Per començar amb la síntesi, i
donar pas després a la reflexió
que pugui interessar al melò-
man, podria dir que tinc la sen-
sació que s’ha trencat una bar-
rera que la música d’art actual
imposava. En vista de les expe-
riències de petita òpera de la
nova generació de compositors
que s’han donat fa uns quinze
anys, crec que, almarge d’apor-
tacions rellevants com La Cuz-
zoni, per exemple, aquesta pro-
posta de García Demestres tin-
drà la virtut de noquedar-se no-
més en l’estrena. És una obra

molt teatral, en la qual cosa na-
turalment hi tenen molt a veu-
re l’escena de Xavier Albertí i
el vestuari de Montse Amenós,
i en la qual domina la musicali-
tat. García Demestres parteix
d’un llibret suggeridor, i el por-
ta al seu terreny –ple de pica-
des d’ullet que tenen a veure
amb la seva personalitat– i fins
i tot fa que la insistència en un
casament entre dues dones que-
di en el conjunt com un collage
de posar i treure.
El llibre defineix molt bé el

caràcter dels personatges, ben
subratllat en l’aspecte teatral,
que esmanifesten en un entorn
de diàlegs (hi ha diversos duos
a l’obra, alguns demusicalment
molt suggeridors i ben elabo-
rats) i s’hi troba a faltar unami-
ca més d’interioritat –que d’al-
tra banda aporten amb ex-
cel·lència els actorsMercè Sam-
pietro i Pere Ponce– en el sen-
tit que l’ària d’òpera sol sorgir
d’una acció més íntima. La part
parlada dels dos actors esta-

bleix pauses que acosten molt
l’acció a l’espectador.Hi ha per-
sonatges de caràcter, entre ells
la Carla d’Anna Alàs, o la fotò-
grafa de guerra Alba (Elisenda
Pujals), exemple de tracta-
ment, o la missionera Schnei-
der, i escenes que instal·len el
somriure (Carles i Diana al jar-
dí), o un brillant septet central.
Un aplaudiment a part mereix
María Hinojosa, figura central.
Potser el compositor hauria

d’explorar altres formes expres-
sives del seu tenor Comas –for-
midable treball– i no insistir en
les desinències a l’agut.
Hi ha seqüències de molta

força expressiva, dramàtica,
molt ben estructurades amb
l’instrumental (també set mú-
sics) amb passatges que des-
til·len color, i expressió, sense
temor d’argúcies de línia direc-
ta (melòdiques, rítmiques i
d’ambient, com l’interludi del
cementiri) d’agrair. Però no es
tracta de convèncer amb el di-
recte, sinó que en la trama hi
ha intel·ligència. Una formida-
ble labor de conjunt –ex-
cel·lents músics i actors– i amb
projecció.c

FAD

LLÀTZER MOIX
Barcelona

El premi FAD d’arquitectura
2014 se’n va anar ahir a
Portugal: el va guanyar la Ruta
per als vianants assistida deBai-
xa al castell de San Jorge, a Lis-
boa, obra de João Pedro Falcão
de Campos. Es tracta d’una
obra pública singular, que per-
met salvar el desnivell entre la
Baixa Pombalina i el castell lis-
boeta mitjançant un sistema de
tres ascensors ubicats en un
edifici preexistent; una obra
que, segons l’acta del jurat, “sin-
tetitza les virtuts de la rehabi-
litació i de la tècnica, resultat
d’un treball d’investigació i
d’una gran sensibilitat”.
Falcão de Campos va asse-

nyalar a aquest diari que “l’ob-
jectiu era ajudar a superar el
desnivell d’aquesta zona ciuta-
dana a veïns i turistes, mitjan-
çant un sistema simple i suau,
amb mínim impacte visual i
sense cap espectacularitat”.
Aquesta nova ruta urbana, que
recorre l’interior d’un edifici,
es va inaugurar fa al voltant
d’un any i es va complementar
fa pocs mesos. La utilitzen dià-
riament unes dues o tres mil
persones i permet cobrir en
menys d’un minut un trajecte
que abans en requeria uns
quants, per un carrer costerut
que descriu una u. “La gent
gran que abans no descendia a
la Baixa per estalviar-se la puja-
da de tornada és la que més es
beneficia del nostre treball”, va
afegir Falcão de Campos.
El jurat, integrat per Ángela

García de Paredes, Marcos Ca-
talán, Francisco Belart, Ricar-
do BakGordon i Esther Brosa, i

presidit per Ramon Sanabria,
va concedir dues mencions
especials. Van ser per a l’Estudi
Arranz-Bravo, a Vallvidrera, de
Garcés-De Seta-Bonet, i la
Casa Chao, a Corcubión (A

Coruña), de Creus y Carrasco
Arquitectos.
En la categoria d’interioris-

me, el FAD va ser per a la Casa
Entremurs, a Olot, d’RCR Ar-
quitectes. En la de ciutat i pai-
satge, per a La Vall Trenada, a

Elx, del Grup Aranea. I en el
d’intervencions efímeres, per a
WildFurniture-L’AutènticaCa-
dira de Barcelona, al parc de
Collserola, de René Müller i
Ariane Patout.
D’altra banda, el Foment de

les Arts Decoratives (FAD) va
acordar ahir la primera edició
del seu premi internacional. El
jurat, format per Stephen Ba-
tes, Emilio Tuñón i Jordi Far-
rando, va decidir atorgar qua-
tre guardons igualitaris. Van
ser per a l’Hospital de Puyo
(Equador), de Patricio Mar-
tínez iMaximiàTorruella; la re-
habilitació del Rijksmuseum
d’Amsterdam de Cruz/Ortiz; el
SolarKitchenRestaurant aHèl-
sinki de Martí Guixé i Antto
Melasniemi; i LaCaseta aNum-
mi Pusula (Finlàndia) d’Eugeni
i Anna Bach.c
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Escapada familiar a
La Granja Escola
Sorprèn als teus çlls amb una aventura en plena natura.
Visita la granja i gaudeix de 3 hores d�activitats a l�aire lliure!
Un cap de setmana que no oblidaran mai!

Passatge de l�Estatut, 8 Santa Maria de Palautordera (Barcelona)

www.turismemontseny.es

La Granja Escola

50%
Descompte

20�
Valor

� 10�
Estalvi

�� 10�
Preu

57%
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90�
Valor

� 51�
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�� 39�
Preu

Saps quins aliments
no toleres?
Oferplan i Sant Pau Centre Terapèutic t�ofereixen l�oportunitat
de fer-te un test d�intolerància alimentària. Així sabràs què
pots menjar i el què no. Gaudeix aquest estiu dels teus dinars
i sopars amb tota tranquilitat

C/ Sant Antoni Mª Claret, 234 principal 1ª, Barcelona

www.nutrotest.com

Sant Pau Centre Terapèutic

AQUEST CUPÓ INCLOU

2 nits als apartaments Nit i Dia amb capacitat per a 2

adults i 2 nens al Parc del Montseny, amb cuina

equipada

1 programa d�aventura de 3 hores a la granja

AQUEST CUPÓ INCLOU

Test d�intolerància alimentària per a 1 persona
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Unarutaperalsvianants
deLisboaguanyaelFAD
LaCasa Entremurs d’RCR, premi d’interiorisme

El FAD dóna per
primera vegada un
premi internacional,
que van compartir
quatre obres


