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Dido i Enees viatgen  
a l’Europa actual en 

una òpera de cambra

do & Aeneas. La música l’hi van po-
sar Xavier Bonfill, Raquel García 
Tomás, Joan Magrané i Octavi 
Rumbau. La dramaturga que es va 
atrevir a traslladar a l’actualitat 
l’episodi de l’Eneida de Virgili 
(l’amor impossible entre la reina de 
Cartago i el seu amant, un refugiat 
troià) afegint-hi una incisiva lectu-
ra política lligada a la crisi econòmi-
ca i de confiança d’Europa és Cristi-
na Cordero, el director escènic de la 
proposta va ser Jordi Pérez Solé i el 
director musical Francesc Prat.  

Aquesta primera òpera, titulada 
Dido reloaded, es va estrenar l’octu-
bre de l’any passat en un lloc tan in-
sòlit com la Reial Acadèmia de Me-
dicina de Barcelona amb gran èxit de 
públic –aquí, de fet, és on la va veu-
re el director del Lliure, Lluís Pas-
qual, i els va oferir aixopluc al seu te-
atre per a la temporada següent–. El 
projecte, però, se suposava que ha-
via de morir allà, sobre la taula de 
marbre de l’amfiteatre anatòmic del 
segle XVIII on es feien disseccions. 
Però l’equip creatiu va quedar tan 
satisfet pel procés, “excitant i agita-
dor”, segons diu Pérez, que van deci-
dir presentar-se al premi alemany 
Berliner Opernpreis organitzat per 
la Neuköllner Oper i l’empresa GA-
SAG. Així es va fer possible una nova 
part de l’obra, Go, Aeneas, go!, que es 

va poder veure en dos teatres de Ber-
lín al maig. Per primera vegada, 
doncs, les dues peces germanes 
–òperes per a tres veus, electrònica, 
clarinet i violoncel– es podran veu-
re seguides, juntament amb un epí-
leg inèdit de Joan Magrané.  

  
Nous paradigmes de creació  
A Dido reloaded la protagonista és la 
reina d’un país del sud d’Europa en 
crisi (la soprano María Hinojosa), 
que viu el dilema d’entregar el seu 
cor i, de passada, l’estat, a un comis-
sari europeu que se suposa que es 
dedica a reflotar països. A Go, Aene-
as, go! segueix el periple d’Enees (el 
tenor Joan Ribalta). Després d’in-
tentar buscar infructuosament la 
unitat europea, l’heroi es veu obli-
gat a desdir-se’n i així també trair 
la seva amant. Els déus aquí són la 
veu dels mercats i els poders euro-
peus (la mezzo Anna Alàs).  

Les cantants María Hinojosa i Anna Alàs a Dido reloaded. LUIS CAMACHO / ÓPERA ACTUAL

Musicalment, l’aposta també vi-
atja per dos camins ben diferents. Si 
el primer muntatge els quatre com-
positors el van fer per parts i es va 
unir a través de la direcció, “mante-
nint el color de cada músic però do-
tant l’obra d’homogeneïtat”, segons 
Pérez, la segona part ja la van crear 
com un engranatge molt més entre-
llaçadament. I si Dido s’endú el dra-
ma, Enees aconsegueix sorprendre 
amb una comèdia en què el pes de 
l’electrònica és molt més gran.  

La setmana passada l’Òpera de 
Butxaca i Nova Creació va celebrar 
un laboratori a l’Espai Lliure per 
preparar el projecte de l’any que ve. 
Serà un retaule de quatre peces a 
partir del mite de Carmen. Els tàn-
dems autor-músic seran: Marc An-
gelet i Clara Peya, Jordi Oriol i Car-
les Pedragosa, Marc Artigau i Lucas 
Peire i Helena Tornero i Misha 
Tahgian.e

El Lliure revisita el clàssic de Purcell a 
través de ‘Dido reloaded’ i ‘Go, Aeneas, go!’

ARTS ESCÈNIQUES

La història que hi ha al darrere del 
projecte de Dido & Aeneas reloaded 
–una revisió en clau contemporània 
de l’òpera de Henry Purcell– és tant 
un cas d’èxit artístic com un signe 
dels temps. Va néixer sota l’impuls i 
el paraigua de l’Òpera de Butxaca i 
Nova Creació, una entitat que ja no 
es pot anomenar festival perquè, 
com ahir recordava el seu director 
artístic, Marc Rosich, per culpa de la 
crisi i el context de retallades en cul-
tura va deixar de ser una cita anual, 
però que, en canvi, cada any aixeca 
una o dues propostes suggeridores 
al voltant de l’òpera contemporà-
nia. I amb el mateix esperit d’auste-
ritat econòmica però alhora ambi-
ció creativa va aconseguir conver-
tir-se en un díptic premiat a Europa 
i que ara s’estrena –convertit per 
sorpresa en un tríptic– per prime-
ra vegada tot sencer al Teatre Lliu-
re, del 26 al 30 de novembre.  

La proposta que l’Òpera de But-
xaca i Nova Creació va llançar a qua-
tre joves i valents compositors cata-
lans va ser que s’ocupessin de fer a 
vuit mans una peça d’òpera de cam-
bra a partir d’una de les peces clau 
del repertori líric barroc, com és Di-

BARCELONA
LAURA SERRA

‘La chica de la agencia de viajes...’  
LA PLANETA 222 DE NOVEMBRE 
‘La Veronal’ EL CANAL 22 DE NOVEMBRE 
‘Fla.Co.Men’ TEATRE MUNICIPAL DE  
GIRONA 22 DE NOVEMBRE 

La Setmana de la Creació 
Contemporània a Girona 
s’acaba, i a les platees del 
Temporada Alta es multi-
plica la lingua franca. An-

glès de circumstàncies. Què pensa-
ran els observadors internacionals 
davant l’humor d’El Conde de Tor-
refiel? El sobretitulat ajuda, però és 
el to –intraduïble– el que marca la 
diferència: salmòdia amb segones. 
Pensament crític amb desgana. Fi-
losofeig en una hamaca a Benidorm. 
Nihilisme amb para-sol de paper. 
Pau Gispert fa servir el postmoder-
nisme i el seu pensament epidèrmic 
i sense jerarquies per riure’s del 

Crítica

GIRONA
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El diccionari de la modernitat envaeix el Temporada Alta
present i d’una realitat reduïda a 
una llista de Spotify. No és l’únic al 
món. Singular és en canvi la cacha-
ça, l’absurd letàrgic popularitzat 
pels Muchachada nui. El més vulgar 
i el més sublim agermanats pel ma-
teix to monòton, gest primitiu, fàcil, 
obvi; transformat en tic expressio-
nista i al·legat subversiu. 

Més identificat poden tenir el re-
lat que construeix Marcos Morau a 
La Veronal. El seu toc personal rau 
en la solvència del seu discurs core-
ogràfic i en l’amplitud del misteri 
que ofereix al públic. La seva capa-
citat de crear atmosferes irreals re-
corda l’univers oníric de Peeping 
Tom. Els belgues viatgen pel terri-
tori de la seva pròpia mansió encan-
tada –encara que de vegades apare-
guin per l’Àrtic– i La Veronal s’ha 
dedicat per ara a elaborar un mapa 
de països imaginaris. Una ruta cre-
ativa que funciona com les ciutats 
d’Italo Calvino. A Rússia –especta-
cle del 2011– es percep un delicat es-
tudi d’alguns tòpics soviètics, sobre-
tot de la disciplina militar que tras-
balsa de la mateixa manera gimnas-

El ball d’Israel Galván té el gest dels frescos dels 
rituals minoics. HUGO GUMIEL

tes d’elit i primeres ballarines del 
Bolxoi. Nines i ninots trencats, ate-
morits davant el fracàs o l’error, 
amb el moviment mecanitzat, fugis-
ser, com si responguessin a una me-
mòria imposada i no a la seva pròpia 
sensibilitat. El MacGuffin és trama 
de novel·la negra, un film noir polar. 

Encara més fàcil ho tenen els fo-
rasters amb Israel Galván i el seu fla-
menc lliure. Semblen feliços, per les 
voluntarioses palmes a deshora que 
fan sonar al carrer. Acaben de veu-
re Fla.Co.Men i estan convençuts 
d’haver vist genuí flamenc-hipster. 
Gran error. El ball de Galván té algu-
na cosa que ve de molt antic, té el 
gest dels frescos dels rituals minoics, 
un perfil escultòric atemporal. 
Aquest ballarí excepcional és un 
mestre a l’hora de traçar amb el cos 
la solemnitat d’un tòtem que ell ma-
teix destrueix –autoiconoclasta– 
amb un posat explosiu que no es 
concentra en el virtuosisme del za-
pateado. Igual de rotund i imagina-
tiu és el repertori dels seus braços i 
mans. A les extremitats hi té un dic-
cionari ple de neologismes.e

Política  
Dido és la reina 
d’un país del 
sud d’Europa 
en crisi, i els 
déus són 
els mercats


