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‘El màgic elixir’, un encert
CRÒNICA L’estrena de l’obra familiar brilla al Teatre de Sarrià

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
BARCELONA

Una excitant aventura creativa. 
L’estrena d’El màgic elixir, d’Alberto 
García Demestres i amb muntatge 
de Joan Font, al Teatre de Sarrià, ha 
representat l’impuls que necessita-
va la temporada estable de l’Òpera 
de Cambra de Barcelona, sorgida 
el desembre del 2014 per iniciativa 
d’Amics de l’Òpera de Sarrià. El bo-
nic espai es va omplir de bones vibra-
cions amb aquesta aclamada funció, 
que es repetirà els dies 12 i 13.
 La primera de les quatre obres es-
cenificades d’aquest curs és fruit d’un 
encàrrec de l’associació. Demestres 
es va responsabilitzar de la música i 
el llibret en català i Font va recórrer a 
elements escenogràfics utilitzats per 
Comediants per donar-hi dinamisme 
i força visual, a més de participar en el 

work in progress amb l’autor.
 El resultat no podia ser millor. 
Demestres, reconegut compositor 
amb òperes com Wow!, estrenada a 
Peralada, i L’eclipsi, al TNC (Max al mi-
llor musical el 2014), torna a demos-
trar la seva sensibilitat per, des d’un 
plantejament contemporani, cre-
ar suggerents melodies adaptades 
a la vocalitat dels cantants. I ha pa-
rit, partint dels personatges de L’elisir 
d’amore, una estimulant, pedagògica 
i atractiva partitura pròxima al musi-
cal i apropiada per al públic juvenil i 
familiar.

ÒPERA DINS DE L’ÒPERA / El muntatge 
presenta uns joves durant els assajos 
de l’obra de Donizetti. Serà el seu de-
but i viuen una tensa i còmica evolu-
ció. Més que òpera bufa és rebufa. 
Barregen els seus sentiments amb 

els dels protagonistes de l’obra en un 
joc que es riu de l’obsessió amorosa 
i, de passada, de les trames de les òpe-
res. Màscares de capgrossos, un po-
ble de cartró, un vestuari de carrer 
en blanc i negre i la pianista (Viviana 
Salisi /Françoise Ferrand) i el percus-
sionista Borja Manzano presideixen 
l’escena.
 Els cantants exhibeixen energèti-
ca implicació i bones prestacions vo-
cals. No hi va faltar Una furtiva lacri-
ma. Serena Saenz i Neus Roig compar-
teixen el doble rol de Diana/Adina; 
María Casado i Jessica Luis González, 
els d’Anna/Gianetta; Marc Sala és 
Romeo/Nemorino; Jorge Tello i Joan 
Garcia Gomà són Roc/ Belcore, i Joan 
Sebastià Colomer és Marc i el xarla-
tà Dulcamara. Bon repartiment per 
a aquesta producció que, sens dubte, 
girarà per Catalunya. H

La fotografia catalana 
ja té museu virtual
3El portal comença a caminar amb 1.600 imatges de 75 autors

ERNEST ALÓS  
BARCELONA

C
atalunya tindrà un Cen-
tre Nacional de Fotogra-
fia, amb característiques 
de museu, si el següent 

conseller de Cultura compta amb re-
cursos i decideix donar continuïtat 
a la política en la matèria de Ferran 
Mascarell. Però abans d’aquest mu-
seu n’hi haurà un altre de virtual, el 
portal Fotografia a Catalunya. La pri-
mera versió, funcional però encara 
incompleta i creada amb un modest 
pressupost de 80.000 euros, la va 
presentar ahir Mascarell als profes-
sionals i les institucions que partici-
pen en el Pla Nacional de Fotografia, 
del qual la web és una de les seves 
primeres realitzacions.
 Fotografia a Catalunya és un por-
tal i la paraula museu no hi apareix 
per enlloc, però li falten poques coses 

de les que en caracteritzen un: té una 
col·lecció històrica (1.600 fotos avui, 
15.000 l’any que ve) escollida amb cri-
teris selectius, exposicions tempo-
rals, espais per als nous creadors i re-
cursos documentals. A part dels enlla-
ços a exposicions obertes actualment 
(per problemes tècnics, de moment 
només tres; ni el World Press Photo 
ni la dedicada a Pérez de Rozas, per 
citar-ne dues que no són menors), de 
la traducció a altres llengües a part 
del català i de milers de fotos que els 
diversos museus i arxius del país hi 
aniran incorporant, s’hi troba a fal-
tar un discurs que mostri un fil his-
tòric i ordeni per períodes i tendèn-
cies els fotògrafs dels quals es mostra 
l’obra (75 avui, gairebé 200 el 2016). 
Potser s’haurà d’esperar que aques-
ta ampliació solucioni oblits sorpre-
nents, com que gairebé no hi ha foto-
periodistes vius (d’entre els que estan 

en actiu en premsa i agències de notí-
cies, només Kim Manresa, i sí molts, 
en canvi, amb activitat acadèmica 
que han participat en la selecció).
 El portal ha sigut gestionat per 
l’Agència Catalana del Patrimo-
ni Cultural i el MNAC, amb la col-
laboració del Macba, l’Arxiu Fotogrà-
fic de Barcelona, l’Arxiu Nacional de 
Catalunya, el Museu Nacional de la 
Ciència i la Tècnica, la Biblioteca de 
Catalunya i 497 fotògrafs a títol indi-
vidual, i en el futur dependrà del Cen-
tre Nacional de Fotografia –ja és una 
prefiguració virtual de les seves sales 
d’exposició–. «El centre pot tenir la 
competència d’exposar el fons naci-
onal de fotografia, el treball que s’ha 
fet de forma digital facilitarà el que 
es faci de forma presencial, i sóc parti-
dari que les dues coses es combinin», 
va opinar Mascarell.

CONFIGURAR UN CÀNON / El portal neix 
amb la intenció de configurar un cà-
non de la fotografia a Catalunya, se-
gons va explicar el conseller, «supe-
rant d’aquesta manera el debat en-
tre la fotografia històrica i la 
contemporània, l’artística i la docu-
mental». Per començar a definir-lo, 
un comitè d’experts –format per 
Joan Bufill, Manel Esclusa, Jordi Gui-
llumet i Laura Terré– ha iniciat la 
tasca de seleccionar els treballs que 
s’han de mostrar, d’entre els 33 mili-
ons de fotos que conserven 323 ar-
xius catalans, ja que la funció de por-
tal d’accés als continguts digitals 
dels arxius ha de seguir sent la pàgi-

NOVA INICIATIVA ARTÍSTICA

na web de l’agència de patrimoni.
 El portal Fotografia a Catalunya 
obre també el pas a exposicions vir-
tuals (la primera, Traços de llum, sobre 
daguerreotips), documents amb in-
formació teòrica i legal, enllaços a re-
cursos educatius, agenda de l’actua-
litat del món de la fotografia i un es-
pai perquè creadors novells puguin 
donar a conèixer el seu treball. Tin-
drà a més activitat a les xarxes socials 
per agrupar al seu voltant la comuni-
tat vinculada a la cultura fotogràfica 
catalana. H

En la selecció 
inicial hi ha una 
sorprenent absència de 
professionals en actiu 
en premsa i agències

33 Dues de la fotografies recollides al portal Fotografia a Catalunya.
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