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la faceta interpretativa del reparti-
ment, definint més els personatges 
al tractar-se d’una història molt te-
atral. «Exigim molt als cantants en 
aquest aspecte», sosté el director 
d’escena, que en els últims anys ha 
abordat òperes com La flauta màgi-
ca, La Cenerentola o L’italiana in Alge-
ri. «En totes busco anar a l’essèn-
cia», apunta Font, que ha optat per 
una escenografia molt minimalis-
ta presidida per un gran piano. «Ai-
xí es potencia la veu i l’actuació de 
l’elenc», justifica, recordant que 
la simplicitat escenogràfica faci-
lita la producció. «Tinc ànima de 
titellaire, estic acostumat a carre-
gar i descarregar camions i per ai-
xò els espectacles de Comediants 
es poden muntar i desmuntar fà-
cilment».

EL COMTE ALMAVIVA / El llibret, basat 
en la comèdia homònima de Be-
aumarchais, relata en dos actes 
les aventures del comte Almaviva, 
que pretén l’amor de Rosina. La jo-
ve viu sota la tutela del vell i mes-
quí doctor Bartolo, que també de-
sitja casar-se amb ella. El barber 
Fígaro ajudarà Almaviva, disfres-
sant-lo perquè pugui acostar-se a la 
seva estimada. Font defensa la mo-
dernitat d’una obra en què, com 

succeeix en totes les peces de Ros-
sini, les aparences i el joc de l’en-
gany són un element crucial. Tam-
bé ho és la clau, símbol del poder, 
amb la qual el mesquí Don Barto-
lo obre i tanca les portes com vol i 
quan vol. «L’estança és com una gà-
bia d’or d’on ningú pot sortir si no 
posseeix la clau».

CAMPANYA DE MÀRQUETING / A Finz-
zi el sorprèn que el famós títol no 
s’hagi programat al Liceu des del 
1991 (el Teatre Victòria la va aco-
llir el 1997). Recorda que l’estrena 
de l’òpera el 1816, al Teatro Argen-
tino de Roma, va ser «una catàstro-
fe». Massa transgressora per a un 
públic ancorat en la tradició que 
«no la va entendre». El mestre ita-
lià valora l’«energia, frescor i tea-
tralitat» de la partitura i incideix 
en l’atractiu d’una trama que en-
fronta dos mons: l’antic i tradici-
onal que encarna Bartolo i el mo-
dern i lluminós que representen 
Figaro, Rosina i el comte.
 El Liceu ha aprofitat l’arribada 
del mític barber per llançar una 
campanya de màrqueting en per-
ruqueries i restaurants italians, 
que regalaran entrades als seus 
clients. La complicitat amb els co-
merços, com ja van fer al juliol du-
rant les funcions de Porgy and Bess, 
és una de les novetats que s’impul-
saran aquesta temporada. H

Malgrat la seva gran 
popularitat, l’òpera 
bufa de Rossini no 
es veia al Gran Teatre 
des de feia 23 anys

L a mamella dels Beatles no 
s’esgota mai. Ara que se ce-
lebren 45 anys de la seva úl-

tima gravació en un estudi, la dis-
cogràfica Apple ha llançat una 
edició limitada en caixa dels 14 
elapés canònics, enregistrats de 
nou en l’original so monoaural, 
és a dir, mono, és a dir, no estè-
reo. Fa cinc anys ja havien sortit 
en disc compacte mono, però ara 
són en vinil i es veu que reprodu-
eixen les edicions originals amb 
una fidelitat de falsificador xi-
nès: les mateixes mides, caràtu-
les, fulls interiors, etcètera.
 Suposo que els beatlemaníacs 
de tota la vida correran a com-
prar-los i escrutaran fins a l’úl-
tim detall del disc per decidir 
si és una còpia prou bona (i se-
gur que hi trobaran algun de-
fecte minúscul). Per la resta de 
mortals, més enllà de les caràtu-
les, la novetat és que el retorn al 
so mono original té el seu què. 
A vegades es perden matisos de 
la versió estèreo, i a vegades se’n 
guanyen. En general, el que so-

bresurt més és el so encapsulat, 
més pla, però que alhora trans-
met, potser per simple sugges-
tió, l’ambient dens i autèntic 
dels estudis d’una altra època. 
Els escoltes i és com si els Beatles 
estiguessin a l’habitació del cos-
tat, i no dins les orelles. 
 Fa anys que els defensors dels 
discos de vinil reclamen l’auten-
ticitat d’aquelles gravacions. N’hi 
ha que no en tenen prou d’apreci-
ar les diferències amb l’estèreo i 
fins i tot reivindiquen el petarre-
lleig imperfecte i humà de l’agu-
lla en el solc. Ara, amb els discos 
mono en vinil, sembla que les dis-
cogràfiques han esgotat totes les 
innovacions i, com si juguessin 
al Monopoly, han tornat a la ca-
sella de sortida. Perquè després, 
¿què més pot venir? ¿Gravacions 
digitals que reproduiran a la per-
fecció les imperfeccions dels dis-
cos antics? De produir-se, el se-
güent pas ha de ser més sofisticat 
i arriscat: potser acabaran repro-
duint els discos tal com els escol-
taven en Paul o en John a casa se-
va, el seu exemplar exacte, amb 
el mateixos salts d’agulla a She lo-
ves you, per exemple, o les taques 
de cafè a la coberta de Revolver. 
Tot arribarà. H

‘Yeah, yeah, 
yeah’ (mono)
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Les discogràfiques 
semblen haver 
esgotat totes          
les innovacions
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UN ÈXIT DE LA FIRA DE TEATRE AL CARRER

Van tornar ahir els muts personat-
ges de la companyia catalana Kam- 
chàtka, amb les seves maletes i es-
tètica de principis del segle XX, per 
tancar brillantment a Tàrrega la se-
va trilogia sobre la immigració. La 
van iniciar amb Kamchàtka el 2007 
–un gran èxit que han exportat a 
21 països– , van seguir el seu peri-
ple el 2010 amb Habitaculum i ahir 
van completar el cercle amb Fugit, 
entre els càlids aplaudiments i bra-
vos d’uns espectadors protagonis-
tes d’una gran escapada, com si 
fossin fugitius, cap a una suposada 
terra de llibertat i esperança.  
 Va començar el viatge entre les 
ruïnes d’una casa atrotinada, amb 
tres parets on hi havia penjats ob-
jectes del passat i algun dels nou in-
tèrprets, que a més de cremar clàs-
sics d’ahir no van dubtar a tirar al 
foc les guies de la Fira que porta-
ven alguns dels sorpresos visitants. 
L’acció va prosseguir pels carrers 
de la localitat amb una pel·liculera 
fugida que va portar el públic, dis-
tribuït en diversos grups, a ama-
gar-se en diverses cases i locals, 
com si fossin immigrants que fu-
gien. Amagatalls molt ben selecci-
onats, entre els quals hi havia un 
magatzem d’antigalles, on els ac-
tors van obligar a entregar els DNI 
i els mòbils, la més preada i impres-

cindible de les pertinences de l’ésser 
humà del segle XXI.
 La treballada dramatúrgia va 
continuar amb un metafòric viat-
ge en vaixell (de paper) amb el qual 
la companyia rendeix tribut a la tra-
gèdia de les pasteres que desaparei-
xen al mar. Transportats com un ra-
mat en una camioneta, els especta-
dors van culminar el periple en un 
lloc on els personatges van celebrar 
l’arribada a terra lliure. Un festí d’ai-
gua, abraçades i música. Però l’es-
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Fugitius a Tàrrega
La companyia Kamchàtka tanca de forma brillant la seva trilogia  
sobre la immigració amb ‘Fugit’, una fugida compartida pel públic

sa la passejada per cases i espais 
desconeguts. «No només parlem 
dels immigrants, de la fugida físi-
ca cap a un lloc de llibertat, tam-
bé de la necessitat de fugir de co-
ses de la nostra societat, com són 
els mòbils», va apuntar després de 
la funció el productor, Jerôme De-
vaud, que va admetre que aquest 
muntatge és molt més complex 
d’exportar que Kamchàtka, el pri-
mer títol del col·lectiu  dirigit per 
l’argentí d’origen israelià Adrian 
Schwarzstein, que va néixer de la 
trobada dels artistes al festival bar-
celoní del Poblenou.

Shakespeare en miniatura

Original i participatiu és també el 
concepte que proposa la compa-
nyia catalana Laïtrum. En la línia 
de la seva anterior proposta, Cap-
ses, ahir van estrenar  Micro-Shakes-
peare, un encàrrec del Royal Natio-
nal Theatre de Londres, on la van 
presentar. A manera d’instal·lació 
amb cinc teatrets de titelles, l’es-
pectador es converteix en manipu-
lador d’objectes per explicar (guiat 
per instruccions a través d’auricu-
lars) a altres assistents (que escol-
ten el relat) cinc clàssics del bard 
resumits en tot just sis minuts. Un  
exemple: una brotxa i un pinta-
llavis van protagonitzar el drama 
amorós de Romeu i Julieta. H

pectacle no va acabar en aquell mo-
ment, entre rialles i aplaudiments. 
La realitat de l’immigrant és molt 
més negra. Amb els ulls embenats, 
el públic va haver de pujar a un petit 
turó per recuperar els seus mòbils. 
Després de l’esforç va rebre, això sí, 
el regal d’unes belles vistes de la ca-
pital de l’Urgell.
 Amb Fugit, Kamchàtka, nom que 
la companyia va triar per la llunya-
nia i exotisme d’aquest territori de 
Sibèria, ha portat el públic a un fan-
tàstic laberint d’experiències, inclo-

Actors i 
espectadors van 
compartir una 
escapada cap a 
una terra lliure

33 Un moment de la representació de ‘Fugit’ a càrrec de la companyia catalana Kamchàtka, ahir.
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