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MeritoriOrfeu Mite
inoxidable

Orfeo ed Euridice

Intèrprets: Laura Vila, Eugènia
Montenegro, Laura Vila
Director: Rubén Gimeno
Lloc i data: Teatre La Faràndu-
la, Sabadell (28/XI/2014)

JAUME RADIGALES

Molt bona iniciativa que Amics
de l’Òpera de Sabadell comme-
morin el 300è aniversari del nai-
xement de C.W. Gluck ambOr-
feo ed Euridice, la seva òpera
més cèlebre. Un aniversari, per
cert, ignorat pel Gran Teatre
del Liceu.

L’entitat sabadellenca, que
havia programat l’òpera en du-
es ocasions més, ha optat per
dues audicions en concert a
partir de la versió reformada de
París, tot i que, d’acord amb la
revisió de Berlioz, mantenint la
tessitura d’Orfeu per a veu de
mezzosoprano enlloc d’un te-
nor. I en italià a partir de la
primera versió del llibret de
Calzabigi.
Rubén Gimeno, en la di-

recció, ha sabut dirigir bé les
veus i ha optat per temps
contrastats, sobretot al segon
acte. Rendimentmitjà de la Sim-
fònica del Vallès, amb bona
secció de vent i corda desigual,
molt millor en les danses que

no pas en l’acompanyament
vocal.
Molt meritòria la tasca de

Laura Vila com a Orfeu, paper
maratonià que demana cant d’a-

gilitat, ductilitat i expressivitat.
Tot i que la mezzo catalana ha
de treballar molt més la projec-
ció (els greus no sempre eren

prou audibles), la seva va ser
una interpretació de gran nivell.
Per la seva part, Eugènia

Montenegro confirma un cop
més la seva carrera artística as-
cendent, si bé els papers dramà-
tics que ha cantat darrerament
(Abigaille o Norma) poden ser-
li un obstacle per al lirisme
transparent de la part d’Eurí-
dice. Se’n va sortir amb nota, tot
i que alguns aguts sonen massa
fixos.
Deliciós Amor el de Rocío

Martínez, ben articulat i amb la
lleugeresa pròpia del rol.
El quart personatge d’aques-

ta òpera és el cor que, sobretot
al segon acte, exigeix molt.
Daniel Gil de Tejada ha tre-
ballat de valent amb el Cor
d’Amics de l’Òpera de Sabadell
i els resultats es noten, especial-
ment en una secció femenina
molt feliç.c

Pere Ubu

Lloc i data: La 2 de l’Apolo
(28/XI/2014)

RAMON SÚRIO

Batejat Pere Ubu en honor
del protagonista d’Ubú rei, la
cèlebre obra d’Alfred Jarry
precursora del teatre de l’ab-
surd, el grup de Cleveland
que lidera David Thomas
està en actiu des del 1975. És
una incorruptible i canviant
cèl·lula de rock experi-
mental que es va convertir
en un clàssic del postpunk
gràcies al seu debut, The mo-
dern dance.
Van venir en formació de

sextet per presentar el seu
quinzè àlbum d’estudi, Car-
nival of souls –tribut a una
pel·lícula de culte del terror
sèrie B–, segon capítol d’una
trilogia dedicada al cinema
que va començar amb Lady
from Shanghai, homenatge
al cinema negre d’Orson
Welles.
En el grup destaca la incor-

poració del clarinetista Dar-
ryl Boon, contrapunt melò-

dic a les excentricitats d’un
David Thomas que dirigeix
assegut en una cadira. Amb
la seva distintiva veu aguda
es converteix en motor i fo-
cus d’un so ric en detalls,
que bascula dels efectes del
theremin i altres aparells
electrònics a la causticitat
del seu guitarrista KeithMo-
liné, tot propulsat per un ba-
teria convertit en pilar d’un
ritme que arriba a ser proto-
punk a Caroleen, rescatat de
l’àlbum Why I hate women,
títol que va donar peu a Tho-
mas per fer broma en una de
les seves introduccions, tan
jocoses com les del millor rei
de la comèdia.
El concert va tenir una

breu primera part, en la qual
la banda va voler evidenciar
que la seva nova feina forma
part d’un llinatge del rock
progressiu, que té com a
font d’inspiració l’àlbum
Pawn hearts de Van der
Graaf Generator. Molt dife-
rent va ser la continuació
del concert, amb cançons
precises que van alternar bo-
geria rítmica punk-funk
amb recessos d’alta precisió
melòdica, com els deBus sta-
tion o la preciosa cançó de
bressol Irene, sense deixar
de ser fidels a l’horror psico-
lògic de la pel·lícula, retratat
amb precisió per la tètrica
Carnival, en el que va ser
una enriquidora lliçó d’art-
rock d’un mite inoxidable.c

Rubén Gimeno
ha sabut dirigir
bé les veus i ha
optat per tempi
contrastats

Amb la seva
distintiva veu
aguda, Thomas és
motor i focus d’un
so ric en detalls

ÒPERA

La cultura,
amb La Marató de TV3
La solidaritat no és obra d’un dia, ni es resol amb un gest.
Tant de bo que aquest llibre sigui un estímul per pensar-hi,
però, sobretot, per practicar-la.

Diu molt de tu.

Amb la compra d’aquest llibre ajudaràs a recaptar fons per investigar
sobre les malalties del cor.
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