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Flamenc i Catalunya

La música és un vehicle d’autoafirmació identitària, però
també d’universalització. Amb les nostres músiques en-
senyem qui som. Amb les músiques dels altres aprenem
qui són. El flamenc, música gitana de gestació andalusa,
és d’aquelles expressions que des del sentiment d’un
poble arriba a la sensibilitat global. Com ho és el jazz. A
Catalunya, pels prejudicis creats en la dictadura, el fla-

menc va costar d’assimilar. Al primer Canet Rock Lole y
Manuel van ser xiulats per un sector que no entenia que
l’afirmació de la identitat no nega allò que ens enriqueix.
Músics com Toti Soler havien obert un pont entre sensi-
bilitats catalanes i flamenques que es va consolidar. El
Mercat de Música Viva de Vic reviurà Lole y Manuel de la
veu de la seva filla. De ben segur, ara no hi haurà xiulets.Jaume Vidal

Una dècada pràcticament
després de la insòlita Or-
lando furioso, Roland Ol-
beter trasllada de nou un
personatge mític (aquest
cop el mariner Gulliver, de
Jonathan Swift) a l’espai.
El somni de Gulliver (del 8
al 10 de juliol al Teatre
Lliure dins del Grec) torna
a jugar amb els instru-
ments electroacústics i
creix molt en la seva posa-
da en escena eliminant la
cantant en directe i pre-
gravant les veus. Un cien-
tífic Gulliver viatja a qua-
tre planetes, ambiciós per
descobrir el sentit de la vi-
da. El conte, aquesta me-
na de road movie, que beu
molt del viatge iniciàtic
d’Ulisses, es transforma,
en paraules del mateix Ol-

beter, en una opera road.
Queden poques setma-

nes per acabar de progra-
mar tot el material que es
desplaça dins d’un remolc
i una camioneta. Només
caldrà que algú premi el
play per poder gaudir
d’una peça que té partitu-
ra de la russa establerta a
Austràlia Elena Kats-
Chernin, i marionetes del
gironí Nico Nubiola. L’òpe-
ra es podrà programar en
tres veus: català, castellà i
alemany. A més de les veus
i d’una base musical, el dis-
positiu es completarà amb
la interpretació en directe
de dos instruments elec-
troacústics que ja es van
poder veure en l’Orlando,
coproduït llavors pel des-
aparegut Festival d’Òpera
de Butxaca.

Divendres passat feien
un passi d’uns 33 minuts

del muntatge. Tot funcio-
nava sol, menys el gir de la
nau de Gulliver (un caiac)
perquè falten uns motors,
que arribaran pocs dies
abans de l’estrena. També
faltava acoblar totes les
peces (l’exèrcit en minia-
tura de Nanobots es penja-
rà fora de la caixa del re-
molc) i confirmar que
l’animació coincidirà amb
els moviments preprogra-
mats dels titelles. Res ha-
gués estat possible sense

la col·laboració de Festo,
una multinacional fami-
liar d’electrònica alema-
nya que s’ha ofert a cons-
truir els prototips per des-
plaçar cada element i que
fa 6 anys va oferir-se al
projecte quan van sentir-
ne a parlar en una òpera a
Milà. Olbeter és un engi-
nyer experimentat esce-
nògraf de grans òperes. Ha
col·laborat amb la Fura
dels Baus, Franc Aleu,
Marcel·lí Antúnez o Enric
Miralles & Benedetta Ta-
gliabue.

Quatre mides de Gulliver
Gulliver toparà també
amb els immortals o uns
corbs: “Són els amos de
l’univers”, puntualitza Ol-
beter. El protagonista
(n’hi ha fins a quatre mo-
dels diferents; el més gran
és un rostre que pot pujar

les celles i ensenyar les
dents mentre canta) és un
insatisfet del seu treball i
decideix viatjar a l’espai.
Buscarà el mur en el qual,
aparentment, ha rebotat
el ressò del Big bang [l’es-
clat que va permetre l’inici
de la Vida a l’Univers]. Ne-

cessita fer algun fet excep-
cional perquè aspira a un
premi Nobel, comenta el
director. Gulliver ja sap,
quan surt del seu planeta,
que mai més tornarà. Ol-
beter lamenta que es cone-
gui la versió més ensucra-
da del conte de Swift, que
reivindica com una de les
grans obres universals
pensades per al públic
adult.

El somni de Gulliver és
sens dubte una de les co-
produccions internacio-
nals d’aquest Grec amb
autoria catalana. Aquesta
òpera contemporània
viatjarà al Bayerische
Staatsoper (Munic, Ale-
manya), i a continuació fa-
rà temporada al Teatre
Nacional de Catalunya, el
curs vinent. El viatge de
Gulliver té promeses més
destinacions. ■

Roland Olbeter construeix una versió del viatge iniciàtic de Gulliver dins d’un
remolc amb titelles mecanitzades i música que es posarà en marxa al Grec

Jordi Bordes
BARCELONA

Primera ‘opera road’
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La data

4-7-2007
Estrena de l’anterior òpera
amb instruments creats per
Roland Olbeter: ‘Orlando fu-
rioso’, a l’Auditori.

Instal·lant la nau interestel·lar, en forma de caiac, de Gulliver, al remolc, divendres passat al local d’assaig ■ QUIM PUIG

La coproducció
internacional 
s’estrena al
Lliure, viatja a
Munic i farà
estada al TNC


