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D
ues estrelles de nou a l’es-
tany, dues que ara també
coincideixen per prime-

ra vegada. A l’estany daurat, la
cèlebre pel·lícula de Hollywood
de 1981, tan lacrimògena, va reu-
nir per primera vegada en les
seves carreres, i ja veterans, Ka-
therine Hepburn i Henry Fonda
(va ser el seu últim film), que
van guanyar sengles Oscars. Lo-
la Herrera (1935) i Héctor Alte-
rio (1929) s’han donat cita també
per primera vegada en les seves
dilatades trajectòries per inter-
pretar aquests Ethel i Norman,
el madur matrimoni que van fer
abans Hepburn i Fonda a la gran
pantalla. Però la versió que arri-
ba, després d’un gran èxit i dos
centenars de representacions, la
setmana que ve al Teatre Romea
de Barcelona (inici de funcions
dimarts), amb l’actriu de Vallado-
lid i l’actor de Buenos Aires sota
la batuta de Magüi Mira, és la
peça teatral original d’Ernest
Thompson. Ves per on, aquest
llac es basa en les fonts.

“És clar, és clar, originalment
era una obra de teatre, això que
passa tantíssimes vegades, que
hi ha un grandíssim text teatral
darrere d’una adaptació al cine-
ma”, explica Mira. “Són dos llen-
guatges tan diferents... En reali-
tat, la pel·lícula és una adaptació
lliure —encara que la fes el ma-
teix Thompson— amb el focus di-
ferent de l’original. El cinema re-

trata molt bé, però el teatre és
pura síntesi, essència, poesia”. A
Mira no li va agradar gaire la
pel·lícula, que considera poc
menys que deliqüescent. “No, no
em va agradar, la recordo com
una cosa dolça, trista, efectiva-
ment amb una interpretació me-
ravellosa de Fonda i Hepburn,
però el text original, que aquí ha
traduït Emilio Hernández, és tot
el contrari, vital, ple d’humor
—de vegades negre—, ambmolta

força, potent, i que no posa
només el focus en la relació im-
possible entre pare i filla (Jane
Fonda), com al film”. La directo-
ra assenyala que l’obra aborda el
tema de la mort com una cosa
natural “que forma part del cicle
de la vida”, i que la funció és el
viatge dels dos protagonistes,
“ell, a qui la mort li impedeix
viure, i ella, que no vol saber res
de la mort”, fins a convergir en
l’acceptació de la mort i la vida.

És un viatge, recalca, “amb molt
d’humor, molt intel·ligent, amb
moments molt durs també”.
“M’interessamolt”, afegeix, “l’im-
portant que són les relacions hu-
manes i que cal sortir del pantà
malaltís de les famílies”.

Magüi Mira qualifica de “feliç
coincidència" que Herrera i Alte-
rio es trobin per primera vegada,
tal com ho van fer els dos intèr-
prets nord-americans. “I de lama-
teixa manera!: Hepburn i Fonda

s’admiraven moltíssim i aquí és
igual, una admiració mútua”. “Hi
ha una cosa que m’impressiona”,
continua la directora, “i és que
portem gairebé 200 funcions i
per a ells cada dia és una estrena,
es concentren perquè així sigui”.

Per Mira, quan veus Herrera
i Alterio en la funció “és difícil
no creure’t que són de veritat
una parella amb 48 anys de ma-
trimoni”. Subratlla que hi ha
una gran química i que els dos
estaven desitjant trobar-se a l’es-
cena. I com es dirigeixen dos
monstres com aquests? Magüi

Mira riu davant la pregunta. “Li
tinc molt de respecte a la parau-
la dirigir, sóc actriu, i valoro fins
a l’infinit que els meus com-
panys de professió acceptin la
meva proposta. Dit això, ha estat
fàcil, ens hem entès, són gent
d’un tarannà i una intel·ligència
enormes, i tan generosos...”. Mi-
ra afirma que no han trobat a
faltar Fonda i Hepburn. “No ens
hem acordat d’ells ni mig minut,
els personatges estan plantejats
d’una altra manera. Són dos llui-
tadors, una parella viva, sexual-
ment també, que lluiten per re-
soldre les seves diferències”.

Lola Herrera i Héctor
Alterio fan els papers
de Katherine Hepburn
i Henry Fonda

EN EL ESTANQUE DORADO
Teatre Romea, Barcelona
A partir del 25 de novembre

DIDO RELOADED
GO, AENEAS, GO!
Teatre Lliure
Del 26 al 30 de novembre

El restaurador Enrique Valentí,
animat per l’èxit de Casa Palo-
ma i Chez Cocó, obre les por-
tes d’un nou restaurant en ple
centre de Barcelona, al número
7 de la rambla de Catalunya.
Amb la seva atmosfera interna-
cional, el Bar Bas, propietat de
la cadena hotelera H10 Hotels,
aspira a convertir-se en un es-
pai gastronòmic de referència
a la ciutat comtal, gràcies tam-
bé al disseny de Lázaro Rosa
Violán, que ha elaborat una

reinterpretació futurista de la
Cova Fumada, la mítica taverna
fundada als anys quaranta a la
Barceloneta.

Un bar de tapes typical spa-
nish, tal com afirma el restaura-
dor, amb la seva barra a l’entra-

da, on degustar i
gaudir dels plats
de la clàssica cui-
na tradicional ca-
talana. Peixos del
dia, entrants pre-
parats amb les
matèries prime-
res de més alta
qualitat i una dis-
tingida selecció
de vins contri-

bueixen a fer del nou restau-
rant una de les propostes més
cosmopolites del centre de Bar-
celona.

Bar Bas. Rambla de Catalunya, 7
www.barbas.es

Dues estrelles a l’estany

L
a creació lírica viu una
situació com a mínim es-
tranya a Barcelona: mentre

la nova òpera encarregada pel
Gran Teatre del Liceu al composi-
tor català Benet Casablancas
—L’Enigma di Lea, amb llibret de
Rafael Argullol— encara no té da-
ta oficial d’estrena, els altres dos
grans teatres de caràcter públic,
el Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) i el Teatre Lliure, aposten
amb força optimisme per les no-
ves òperes: el món a l’inrevés. I si
fa només quatre mesos el TNC es
va apuntar un gran èxit amb l’es-

trena de l’última òpera d’Alberto
García Demestres, L’eclipsi, basa-
da en una peça de Paco Zarzoso,
ara és el Lliure qui espera córrer
la mateixa sort presentant, junts
per primera cop a Barcelona, el
díptic format per Dido Reloaded i
Go, Aeneas, Go!, dues innovadores
òperes de cambra, d’infreqüent
autoria coral, que revisen en clau
contemporània tot un clàssic de
l’òpera barroca anglesa, Dido i
Enees, d’Henry Purcell. Les dues
obres, completades per un nou
epíleg, podran veure’s a L’Espai
Lliure.

Després de la seva reeixida es-
trena a Barcelona l’octubre del

2013, en un escenari tan especial
com l’antic amfiteatre anatòmic
de la Real Acadèmia de Medicina,
Dido Reloaded torna amb la seva
energia creativa intacta. És una
revisió molt enginyosa d’un títol
essencial en la història de l’òpera
barroca signat a vuit mans per
quatre joves compositors: Xavier
Bonfill (1986), Raquel García To-
más (1984), JoanMagrané (1988) i
Octavi Rumbau (1980). Els quatre
comparteixen no tan sols inquie-
tuds líriques sinó també afany per
explorar nous codis a la recerca
d’una lírica estríctament contem-
porània que no perdi l’expressivi-
tat i l’impacte dramàtic.

Nascut per encàrrec del labora-
tori d’escriptura d’Òpera deButxa-
ca i Nova Creació, Dido Reloaded
(el títol remet al segon lliurament
de la sagaMatrix), es defineix amb
el curiós subtítol d’Òpera líquida
de cambra, que obre sucoses possi-
bilitats a l’hora de definir la identi-
tat de la multipartitura. Amb re-
cursos escènics mínims, Jordi Pé-
rez Solé signa la direcció d’escena
i Cristina Cordero, la dramatúr-
gia, en la qual, a partir del llibret
original, dissecciona les passions
de Dido i la seva confident Belin-
da, per dues veus en ascens (la
soprano Maria Hinojosa i la mez-
zosoprano Anna Alàs. Enees té

només presència musical en l’e-
quip instrumental, integrat pel cla-
rinetista Víctor de la Rosa, la vio-
loncel·lista Cèlia Torres i un fons
de música electrònica.

La continuació del projecte és
Go, Aeneas, Go!, que s’estrena a
Barcelona després de guanyar el
primer premi Berliner Opern-
preis, organitzat per la Neuköll-
ner Oper, que va estrenar l’obra el
maig i, davant la notable acollida,
ha fet una breu temporada en el
coliseu alemany. La vetllada es
tancarà amb l’estrena d’un epíleg
que possa el punt final al viatge al
futur dels eterns personatges bar-
rocs de Purcell.

No és una veu. És, probablement,
la nova veu més expressiva de la
cançó d’autor catalana dels dar-
rers anys. Després de recuperar
Les cançons tel·lúriques en con-
cert i abans de publicar material
nou, Roger Mas posa ara sobre
l’escenari En el camí de les serps i
els llangardaixos blaus fluores-
cents cap a la casa de vidre de la
Senyora dels Guants Vermells, el
seu tercer elapé, editat l’any 2001
sota un títol força singular. (Apo-
lo. Dijous 20. 20.00 h).

Magüi Mira, Lola Herrera i Héctor Alterio, al Romea. / consuelo bautista

Dido busca Enees al Lliure
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