
espectacles DIMECRES
66 26 DE NOVEMBRE DEL 2014

ESTRENA A L’ESPAI LLIURE

Després de l’èxit de l’òpera de cam-
bra Dido reloaded l’any passat a la 
Reial Acadèmia de Medicina de 
Barcelona, a partir d’avui fins al 
dia 30 arriba la reposició i continu-
ació d’aquella aplaudida obra mul-
tilingüe composta a quatre mans 
per prometedors músics catalans. 
Aquesta vegada l’Espai Lliure acull 
per primera vegada l’espectacle 
complet més un epíleg. 
 Els personatges mitològics de 
Dido i Eneas que Henry Purcell va 
immortalitzar en una obra mestra 

del barroc basada en l’Eneida, de Vir-
gili, es traslladen a la nostra època 
en el díptic creat pels compositors 
Raquel García-Tomás, Xavier Bon-
fill, Octavi Rumbau i Joan Magrané i 
la llibretista Cristina Cordero. La se-
va història se situa en la cruïlla de 
l’Europa actual. 
 A la primera part, Dido reloaded, 
la mezzosoprano Anna Alàs (Belin-
da/Europa) i la soprano María Hino-
josa (Dido) –totes dues van triomfar 
en l’òpera L’Eclipsi de García Demes-
tres– mostren l’etern dilema entre 
el voler i el deure. En la segona, Go, 
Aeneas, go!, el tenor Joan Ribalta en-
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Dido i Eneas davant Europa
María Hinojosa, Anna Alàs i Joan Ribalta representen ‘Dido reloaded’ i ‘Go, 
Aeneas, go!’ H El díptic trasllada al present l’obra barroca de Henry Purcell

carna l’heroi mitològic que, trans-
format en funcionari europeu, llui-
ta per fer realitat la utopia d’Euro-
pa en un clima advers dominat per 
euroescèptics. Un epíleg completa-
rà aquesta història amb posada en 
escena de Jordi Pérez Solé que, en 
lloc d’orquestra, compta únicament  
amb dos intèrprets –Víctor de la Ro-
sa, clarinet, i Cèlia Torres, violoncel–, 
a part d’efectes i música electrònica 
pregravada.
 «No desvelarem res del final», 
diu el dramaturg i director d’esce-
na Marc Rosich, estret col·laborador 
d’Òpera de Butxaca i Nova Creació 

que dirigeix Dietrich Grosse. Ells 
estan darrere de l’impuls donat a 
nous projectes d’òpera contempo-
rània. «Go, Aeneas, go! va aconse-
guir un important premi a Berlín, on 
es va interpretar cinc vegades. Ai-
xò és una cosa que ens anima a se-
guir endavant donant suport a no-
ves iniciatives d’òpera contempo-
rània», destaca Rosich. Ell mateix 
va descobrir aquest terreny fa lus-
tres gràcies al Festival d’ Òpera de 
Butxaca i aquests dies recolza uns 
seminaris encaminats a donar sor-
tida a quatre nous projectes d’òpe-
ra de cambra encarregats a equips 
multidisciplinaris amb nous cre-
adors i músics. «La idea és crear 
un retaule i presentar-lo l’any que 
ve», va avançar amb ganes que el 
Lliure segueixi apostant per l’òpe-
ra contemporània i que el Liceu co-
menci a fer-ho, com va dir Christi-
na Scheppelmann, nova directora 
artística. H  33 María Hinojosa, com a Dido.

Jaroussky, 
contratenor 
inquiet 
3El famós cantant francès 
interpreta Vivaldi a l’Auditori
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E
l contratenor francès del 
moment,  Phil ippe Ja -
roussky, torna a Barcelona, 
on avui presenta a l’Audito-

ri les cançons del seu nou disc dedi-
cat a Vivaldi juntament amb el con-
junt Artaserse creat per ell. «Com 
que la meva tessitura no s’adaptava 
a la de soprano alt ni tampoc a la 
d’agut vaig haver de crear un reper-
tori a la meva mesura. Treballar amb 
els meus propis músics m’ha per-
mès créixer segons les meves neces-
sitats i no dependre de les decisions 
d’altres directors», destaca el can-
tant, que amb el seu èxit ha obert ter-
reny per a altres contratenors sopra-
nistes. Parla relaxat des de São Paulo 
(Brasil), on va actuar fa poques set-
manes i va concedir una entrevista 
telefònica en què va valorar el seu ac-
tual moment. 
 Als 36 anys, Jaroussky se sent ple-
tòric. Haver-se concedit gairebé un 
any sabàtic li ha provat d’allò més i 
ha tornat a la feina amb més ganes 
que mai. «He decidit concedir-me 
una pausa cada quatre o cinc anys. 
Són moltes les trucades que he re-
but i per preparar bé els projectes 
necessito calma. Igual que els espor-
tistes, els cantants hem de descan-
sar per refer-nos. ¡Ja no tinc 15 anys i 
m’he de cuidar!», admet el cantant, 

que s’ha tornat fan dels massatges. 
«El concert perfecte no existeix. Vul-
guis o no, acumules tensions  i és im-
portant poder-les alliberar». 
 Pietà, el seu últim disc dedicat a 
les obres sacres de Vivaldi, reflecteix 
el nou rumb que s’ha marcat. «No ha-
via treballat mai amb una formació 
orquestral tan gran. Quan vam co-
mençar amb Artaserse hi havia qua-
tre músics. Mai havia treballat amb 
gairebé una vintena d’intèrprets, pe-
rò he de reconèixer que és apassio-
nant. M’encanta dirigir, ajustar el 
fraseig i els detalls, provar coses no-
ves, equivocar-me, adaptar el so a les 
sales on actuem... La música et per-
met treballar fins a l’infinit», comen-
ta entusiasmat amb una aventura 
que per a ell ha suposat l’inici d’un 
nou projecte. Tot i que seguirà can-
tant, Jaroussky planeja el salt a la di-
recció. «M’encanta la idea de cons-
truir programes des de zero».

MÚSICA SACRA I ÒPERA / El repertori del 
concert serà diferent del de Pietà. No-
més hi haurà obres sacres a la prime-
ra part, amb l’Stabat mater, primera 
obra religiosa del compositor de Les 
quatre estacions, i Longe mala, umbrae 
terrores. La segona estarà dedicada a 
òperes de Vivaldi. «El públic em vol 
escoltar cantar algunes de les seves 
àries i no m’hi puc negar».
 Encara que després del seu des-

concErt d’unA VEu prodigiosA

cans de vuit mesos es va jurar que es 
dosificaria més bé els concerts i els 
compromisos, Jaroussky reconeix 
la dificultat d’aconseguir-ho. «La bu-
límia musical em supera», confessa. 
«És normal que jo vulgui aprofitar el 
bon moment de la meva veu, igual 
que el públic», explica. «Un no sap 
mai quant durarà una veu en ple-
nitud. Els artistes no som eterns. La 
veu és com una flor: brilla en la jo-
ventut, després adquireix madure-
sa i finalment es marceix», afirma. 
«Ja m’agradaria a mi arribar a gau-
dir d’una carrera tan llarga com la 
de Plácido Domingo. Però ell és un 
cas a part».
 Aquesta temporada el veurem 

per primera vegada en dues ocasi-
ons a Barcelona. Després de l’Audi-
tori, el 25 de març presentarà al Li-
ceu el seu nou projecte, un doble 
disc de cançó francesa que veurà la 
llum al mes de febrer. «Són obres es-
crites per Verlaine que per a mi són 
com un diari íntim perquè és un re-
pertori molt particular. És una mú-
sica meravellosa, un autèntic tresor 
en què he comptat amb el suport del 
meu amic i pianista Jérôme Ducros». 
Plegats interpretaran aquestes pe-
ces amb música de Fauré, Hahn, De-
bussy i Chausson, entre altres. L’òpe-
ra escenificada la reserva per a l’es-
tiu amb Alcina, de Händel, a Ais de 
Provença (França) . H

33 Philippe Jaroussky, el contratenor sopranista de veu alabada per milers de fans. 
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«La veu és com  
una flor: primer brilla 
en la joventut, després 
madura i al final  
es marceix», afirma


