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CULTURES 

Sergi Cuenca ha canviat, per
uns dies, de registre musical i s’ha
endinsat, per primer cop, en el
món de l’òpera. El músic bergue-
dà és assistent en la direcció mu-
sical de l’òpera Il barbiere di Sivi-
glia, que aquests dies es pot veu-
re al Gran Teatre del Liceu. D’a-
questa manera, el músic i com-
positor de Puig-reig, que treballa
des de fa més d’un any en la di-
recció musical de l’espectacle El
Rey León, a Madrid, ha fet un pa-
rèntesis per endinsar-se en el món
operístic. «Una gran experiència a
tots nivells», considera.

Sergi Cuenca va rebre la pro-
posta el maig i fa un mes van co-
mençar els assajos que van cul-
minar amb l’estrena,  el 14 de se-
tembre passat.«Em venia molt de
gust treballar en un registre d’estil
diferent i ha estat una gran expe-
riència perquè la riquesa musical
d’aquesta òpera és un luxe», asse-
gura. Pel músic berguedà, l’òpera
té moltes coses en comú amb el
musical «perquè no deixa de ser
un espectacle que casa la música
i l’escena, però té un protocol di-
ferent al que estic acostuma».

La famosa òpera de Gioachino
Rossini està dirigida pel creador de
Comediants, l’olesà Joan Font, en
un muntatge que es va estrenar el
2011 a Houston. Per Cuenca «és
una obra clàssica amb un argu-
ment que no passa de moda per-
què encaixa en qualsevol context
i, a més, és molt divertida i visual-
ment molt atractiva». També des-
taca que és un espectacle apte
per a tots els públics, «per qui no
coneix molt l’òpera és ideal per en-
trar en aquest món».

Il barbiere di Siviglia, que feia
més de vint anys que no es repre-
sentava al Liceu, està ambientada
en la Sevilla de la segona meitat del
segle XVIII i presenta el triangle
que formen la bella Rosina i els dos
homes que la pretenen, el seu tu-
tor Bartolo i el comte d’Almaviva,
a qui ajudarà el barber Figaró en la
conquesta de la noia.

Avui i dijous, es faran al Liceu les

dues darreres funcions de les vuit
que hi havia programades. L’en-
demà mateix, divendres, Sergi Cu-
enca viatjarà cap a Madrid per re-
incorporar-se a l’exitós espectacle
El Rey León, que fa més de tres
anys que és a la cartellera sense
data de finalització. Després d’a-
questa breu però intensa incursió
en el món de l’òpera, tornarà al
musical.
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Sergi Cuenca: «em venia
molt de gust treballar en un
registre diferent com l’òpera»
El músic berguedà fa d’assistent en la direcció musical d’«Il barbiere

di Siviglia» de Rossini, que es pot veure fins aquest dijous al Liceu 


RECITAL «UN ESCLAT DE
SENTIMENTS». La soprano
vigatana Dolors Lozano i l’organista
Pep Serdà van oferir un concert de
cançó catalana que va emocionar al
centenar d’assistents a l’església
parroquial. Autors com Lluís Llach,
Joan Manuel Serrat i Raimon es van
combinar amb J. S. Bach, Lluís Millet i
Enric Morera. Serdà també va
executar algunes peces a l’orgue
com l’Humorada, de Millet; o La vida
és bella, de Nicola Piovani. van
destacar Paraules d’amor, veles e
vents i El cant de l’enyor.J.C.



Moià escolta
cançó catalana
amb veu i orgue

JoAN CAPDEvILA

ANDRÉ Y DORINE
Cia. Kulunka Teatro. Direcció: Iñaki

Rikarti. Intèrprets: Eduardo Cárcamo, José
Dault i garbiñe Insausti. � DIES:  19 de
setembre. Teatre Kursaal de Manresa.

ins els actes del Dia Mun-
dial Contra l’Alzheimer, la
Sala Gran del Kursaal de

Manresa acollia, divendres passat,
la deliciosa André y Dorine dels
bascos Kulunka Teatro, amb la di-
recció d’Iñaki Rikarte i interpreta-
da per Jose Dault, Garbiñe In-
sausti i Edu Cárcamo.  Un silenci
devot i emotiu va instal·lar-se,
com un espectador més, en el
transcurs del muntatge en una de
les més silencioses i agraïdes fun-
cions al teatre manresà. 

André i Dorine són un ancià
matrimoni. La seva rutinària con-
vivència, la seva quotidianeitat
governa el seu salonet, un espai on
conviuen els records que pengen
de les parets en forma de fotogra-
fia i on, en una pueril disputa, les
tecles de la màquina d’escriure
d’André volen imposar-se a les
cordes del violoncel de Dorine. I vi-
ceversa. Només les eventuals visi-
tes del seu fill trenquen el petit i in-
amovible univers que és André i
Dorine. 

Però un dia Dorine comença a
oblidar les coses, no sap com cor-
dar-se el vestit ni agafar l’arquet de
l’instrument. Les primeres evi-
dències són negades per André
(l’edat, ja se sap!) però Dorine,
està malalta, ho anirà oblidant
tot, perdrà habilitats, perdrà co-

neixements... perdrà la seva vida.
André y Dorine és un muntatge

deliciós i sense edulcorants. Sen-
se perdre l’aplom tècnic teatral, el
muntatge tracta amb rigor el deli-
cat tema de la malaltia, amb re-
alisme, sense concessions mal-
grat l’evident teatralització del
tema. El realisme i sobretot, l’em-
patia emotiva que genera cada
un dels personatges són els que ga-
ranteixen la complicitat de la his-
tòria amb l’espectador, en un mun-
tatge de tècnica i execució gens fà-
cil pels tres actors. El guió es va des-
envolupant a través d’un gest i
unes màscares que no necessiten
paraules però que expressa amb
nitidesa, contundència i claredat
el contingut corprenedor d’un
muntatge que els espectadors van
agrair i premiar amb sonors i emo-
tius aplaudiments.
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Assumpta Pérez

TEATRE CRíTICA

Dorine toca el violoncel

IMATgE PRoMoCIoNAL

Breus

Josep Ballesteros (Manresa,
1966) presenta avui (19.30 h) a
Mont Sant Benet el llibre de poe-
sia El teu nu té la violència d’un
Déu creador (Editorial Gregal).
L’acte, que comptarà amb la pre-
sència de l’autor, estarà presentat
pel poeta i president del CONA
Carles Duarte. Ballesteros, que és
advocat, va publicar el 2009 el lli-
bre-poema La joguina d’un dia tot
just desembolicat.
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Josep Ballesteros
presenta llibre de poesia 

LLETRES

Un total de 237 municipis cata-
lans oferiran 370 activitats en el
marc de les Jornades Europees
del Patrimoni, que se celebren els
dies 26, 27 i 28 de setembre. El ven-
tall de propostes per fomentar el
coneixement i el respecte pel pa-
trimoni cultural inclou excursions,
xerrades, concerts, visites dina-
mitzades... Entre les propostes
d’enguany destaca, per exemple, la
visita guiada al campanar de Ca-
laf, un espai habitualment no vi-
sitable. A més, per primer cop hi
participa la Fundació Joan Miró
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Les Jornades Europees
del Patrimoni oferiran
prop de 400 activitats

CULTURA

Sergi Cuenca participa també en la direcció musical d’«El Rey León»

ARXIU PARTICULAR

UN MUNTATGE DELICIÓS 
I SENSE EDULCORANTS

«André y Dorine», dels bascos Kulunka Teatro, tracta
amb rigor el delicat tema de l’Alzheimer, i un silenci devot
i emotiu va instal·lar-se al teatre Kursaal de Manresa


