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DIVENDRES, 9
BALAGUER
● Matí, cobla La Principal de
la Bisbal.

DISSABTE, 10
ARENYS DE MUNT
● Matí, cobla La Principal de
la Bisbal.

BARCELONA
● 18 h, pla de la catedral.

MANRESA
● 18.30 h, la Plana de l’Om,
cobla Ciutat de Cornellà.

MARTORELLES
● 18 h, envelat de la Masia
Carrancà, cobla Baix Llobregat.

MATA
● 11.45 h, Casal Gent Gran,
cobla La Principal de Porque-
res.

REUS
● 21.30 h, Teatre Fortuny, co-
bles La Principal del Llobregat
i Reus Jove (concert) .

SANT CELONI
● 18.30 h, pl. de la Vila, cobla
La Nova Vallès.

DIUMENGE 11
BARCELONA
● 12 h, pl. d’Eivissa, cobla Ram-
bles.

BLANES
● 12 h, passeig del Mar, Cobla-
Banda del Col·legi Santa Maria.

CAMBRILS
● 12 h, parc del Pescador, m.m.

CASSÀ DE LA SELVA
● 11 h, veïnat de Mont-roig,
cobla Selvamar.

CORNELLÀ DE LLOBREGAT
● 11.30 h, Can Mercader, co-
bles Ciutat de Cornellà i La
Principal del Llobregat.

GAVÀ
● 12 h, rambla Vayreda, cobla
La Principal de Terrassa,

PERALADA
● 11.45 h, La Principal de la B.

SANT CELONI
● 12 h, pl. del Comte del Mont-
seny, cobla Marinada.

SANT CUGAT DEL VALLÈS
● 12 h, pl. d’Octavià, cobla Me-
diterrània.

TERRASSA
● 12 h, pl. Nova, cobla Ciutat
de Terrassa.

VILASSAR DE DALT
● 12 h, els Jardinets, cobla Pre-
mià.

AgendadeSardanes
Òscar Igual

Eldecliviartístic
i físicd’unadiva

L’Auditori acull ‘La Cuzzoni’, d’Agustí Charles i Marc
Rosich, una proposta del Festival d’Òpera de Butxaca

Teresa Bruna
BARCELONA

La Cuzzoni, la tercera pro-
posta del XII Festival
d’Òpera de Butxaca i Noves
Creacions (FOB), té, apa-
rentment, un únic defecte:
només es pot veure avui i
demà. I és que un espectacle
que genera l’entusiasme que
els seus creadors han comu-
nicat en un distès i simpàtic
acte de presentació ha de
tenir, per força, virtuts. Una
és que autor, direcció escè-
nica i musical, compositor,
músics... han treballat en
equip, “sense que ningú hagi
volgut ser més diví que l’al-
tre”, assegura el director es-
cènic Alfonso Romero. Això
ha propiciat un encaix per-
fecte entre text, veus i tot el
llenguatge escenogràfic. I el
més sorprenent: ha revelat
una aptitud intrínseca del
català per a l’òpera que no va
fer necessaris els subtítols
quan, fa un mes, es va estre-
nar a Alemanya.

L’argument s’inspira en
la diva Francesca Cuzzoni.
“No és una biografia. He vol-
gut fer un retrat del declivi
físic i intel·lectual d’un per-
sonatge, en aquest cas una
artista famosa. Ja sabeu que
a mi m’agrada molt Thomas

Bernhard!”, puntualitza
Marc Rosich, autor del lli-
bret. Descriu una diva vella,
esperpèntica, recolzant-se
en una entrevista imaginà-
ria amb un crític musical
(Werner Volker Meyer, barí-
ton) una hora abans del seu

últim concert. “Per reforçar
l’aspecte decadent, hi ha
una confrontació entre la
veu gastada, que interpreta
fins i tot un home [el con-
tratenor brasiler Gerson
Luiz Sales] i la de La Cuzzo-
ni jove [Sonja Gerlach, so-
prano]”, explica l’autor.

Agustí Charles va escriu-
re la música pensant en un
quartet de corda. “Però
s’han convertit en homes or-
questra, fan un munt d’efec-
tes!”, assegura. Els instru-
ments s’han amplificat amb
el sistema d’una guitarra
elèctrica: “Hem repartit el so
a banda i banda de les buta-
ques de manera que envolta
el públic i queda immers a
l’espectacle. De vegades sem-
bla que toquin dues orques-
tres diferents, i tot és en di-
recte!”, continua Charles.

L’estrena a Darmstadt
La Cuzzoni és el fruit de
l’encàrrec que el F0B, que
dirigeix Toni Rumbau, va fer
al jove dramaturg Marc Ro-
sich i al compositor Agustí
Charles, que s’estrena al
camp de l’òpera. “Quan ens
ho van dir a nosaltres, que
treballem amb llenguatges
tan diferents, segur que ja
esperaven alguna cosa espe-
cial”, pensa Charles.

LaFiradeFrankfurtvaca-
tapultar l’obra cap a Europa
gràcies a Darmstadt, una pe-
tita població a 20 minuts de
Frankfurt, que té una dilata-
da afició al teatre: els seus
140.000 habitants donen
per a 25 estrenes l’any, de les
quals almenys vuit són òpe-
res. L’Staatstheater Darms-
tadt va aprofitar la proximi-
tat de la Fira per apadrinar el
projecte.

“Va ser un grandíssim
regal que aquest teatre fos el
padrí d’aquest fill de l’Agustí
i meu. Ens han deixat al·lu-
cinats amb el seu engranat-
ge!”, explica Rosich, amb
sincera fascinació. Els pares
es van traslladar a Darm-
stadt, on encara els quedava
sorprendre’s en veure dos
alemanys i un brasiler can-
tar en català sense tenir-ne
ni idea i sense cap accent.
“Va ser emocionant veure
com tot anava agafant vida
als assaigs. La música i el
text han crescut junts i
s’han reforçat l’un a l’altre”,
diu Alfonso Romero, direc-
tor escènic estable de l’Sta-
atstheater Darmstadt.

L’obra va fer el ple al tea-
tre i la gent en sortia amb
“pell de gallina”. Hi tornaran
al gener. Ara, però, són a
L’Auditori. Brillo: dos dies!■

El quartet de
corda fa tants
efectes que s’han
convertit en
homes orquestra

Una meravellosament decadent Francesca Cuzzoni interpretada pel contratenor brasiler Gerson Luiz Sales ■ FOB

aviat neutre, respon amb
brillantor a les directrius del
seu titular.

El cast reforçava la sospita
que el Palau de les Arts ha
perdut, en aquest segon any,
una mica de pistonada en el
capítol de veus. L’element
més indiscutible era l’Esca-
millo demostratiu de Carlos
Álvarez. Julia Gertseva s’ins-
criu en la nissaga eslava de
Carmen: timbre carnós, dic-
ció aproximativa i alguns
tocs vulgars. La mezzo va
anar de menys a més a par-
tir d’una Habanera banal, a
l’inrevés del Don José de Mi-
roslav Dvorsky, al límit en el
duo final. Algun agut proble-
màtic i un fraseig genèric no
van devaluar l’interès d’una
veu lluminosa. Per contra, va
ser una llàstima que la dol-
çor inherent a Micaela esti-
gués absent de la crispada
interpretació d’Alexia Voul-
garidou. Queden un parell
d’incògnites: Quan arribarà
la normalitat al Palau de les
Arts? I a quin preu?

*
Carmen, DE BIZET. PALAU DE
LES ARTS, VALÈNCIA. 6 DE NOV.

Reconciliació o simple
façana? En un drama
de passions mortífe-

res resoltes à coups de nava-
ja com Carmen va ser curiós
veure Santiago Calatrava as-
segut entre Francisco Camps
i Rita Barberá. No calen,
però, ironies sagnants per
comentar l’enèsim ensurt
d’un Palau de les Arts malas-
truc que continua sent una
hemorràgia de diner públic.
Per això, és ben remarcable
la capacitat del teatre per
surar sobre les adversitats i
mantenir el tremp artístic.

En el seu tercer acosta-
ment escènic a Carmen, Car-
los Saura no convulsa la nos-
tra comprensió de l’obra de
Bizet. El cineasta explica la
història amb límpida elegàn-
cia, jugant amb ombres i co-
lors que evoquen la col·labo-
ració amb Vittorio Storaro.
Lorin Maazel aposta sense
embuts per un hedonisme
sonor i una hipèrbole dinà-
mica no sempre sinònims
d’espessor dramàtica. Al seu
favor juguen un cor magnífic
i una orquestra excel·lent (va
rebre les ovacions més càli-
des) que, amb un so més

Crítica* òpera

Sobre les adversitats

Xavier
Cester




