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Clàssica

01. 
PORGY AND BESS
L’obra més ambiciosa de 
Gershwin, on l’òpera es dóna la 
mà amb Broadway i la música 
negra, en un aplaudit muntatge 
originat a Sud-àfrica.  Gran 
Teatre del Liceu. Dv. 11 - ds. 19

02. 
ALBERT GUINOVART
La Banda Municipal farà un bon 
tast dels esplèndids musicals de 
Guinovart amb un grup de veus 
expertes i el mateix compositor al 
piano.  Teatre Grec. Dg. 13

03. 
MÚSICA RESERVATA 
BARCELONA
Merescut homenatge al director 
Jacques Bodmer, desaparegut al 
març, amb la interpretació d’un 
grup selecte de peces de polifonia 
sacra del Renaixement.  Capella 
de l’Esperança. Ds. 12

04. 
K. MACUTA I D. BLANCH
Aquest experimentat duo aborda 
tota la música per a violí i piano 
que va escriure Mompou ben 
acompanyada per peces de 
Blancafort, Grau i Franck.  

 Ateneu Barcelonès. Dc. 16

05. 
COR JOVE DE L’ORFEÓ
Els populars Carmina Burana no 
fallen al calendari, aquest cop en 
versió per a dos pianos i percussió. 

 Palau de la Música. Dt. 15
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L’òpera jazz de Gershwin

Considerada la primera òpera 
nord-americana, Porgy & Bess va 
ser una revolució en el món de la 
lírica quan es va estrenar al 
Colonial Theatre de Boston el 
1935. George Gershwin, un 
compositor que beu de la 
música clàssica, del jazz i del 
blues, i autor de musicals tan 
famosos com Un americà a París 
i d’obres clàssiques tan 
populars com la Rhapsody in 
blue, va compondre la primera 
òpera escrita expressament per 
a veus negres, on el jazz i el 
blues donen veu a les ànimes 
dels protagonistes.

Porgy & Bess, amb llibret d’Ira 
Gershwin en coŀlaboració amb 
DuBose i Dorothy Heyward 
–autors de Porgy, la novel·la i 
obra de teatre en què es basa 
l’òpera–, no deixa de recollir els 
temes clàssics de totes les 
òperes, l’amor i la gelosia, però 
ho fa en un ambient de misèria 

dels barris marginals de 
Charlestown (Carolina del Sud), 
tractat amb tanta força que 
aquests barris s’acaben 
convertint en els autèntics 
protagonistes de l’òpera.

L’estrena de Porgy & Bess el 
1935 va ser un autèntic xoc per 

a la societat benestant nord-
americana que acostumava a 
omplir els teatres d’òpera. I és 
que l’obra mostra una realitat 
amagada de la societat, on la 
pobresa i la manca d’escrúpols 
empenyen els protagonistes 

cap a la destrucció. Entre tots 
ells destaca Porgy, l’únic 
personatge que lluita 
veritablement pel que estima, la 
Bess, i l’únic que farà tot el 
possible per ajudar-la a redimir-
se i a allunyar-se de les males 
companyies.

Estrenada al Liceu el febrer 
del 1955, en plena dictadura, 
Porgy & Bess va ser també un 
autèntic xoc per al públic de 
l’Espanya franquista. Ara, més 
de tres dècades després de la 
seva última representació (el 
1982), el gran clàssic de 
Gershwin, torna al Liceu en una 
producció internacionalment 
aplaudida de la sud-africana 
Cape Town Opera Company, 
amb direcció escènica de 
Christine Crouse i musical de 
Tim Murray. 

Porgy & Bess es representarà 
al Liceu fins al 19 de juliol.

‘Porgy & Bess’ arriba al Liceu en una aplaudida producció de la 
sud-africana Cape Town Opera Company. Per Marta Porter

L’estrena el 
1935 va ser 
un xoc per a la 
societat nord-
americana
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