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Després dels desnonaments
CRÒNICA ‘disPLACE’, l’òpera de García-Tomás i Magrané, commou a l’Arts Santa Mònica

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

L
es oportunitats per a l’òpe-
ra contemporània seguei-
xen sent escasses, però la 
tenacitat d’impulsors com 

Òpera de Butxaca i Nova Creació i 
el festival Musiktheaterage de Vie-
na ajuden a donar sortida a projec-
tes tan interessants com és el cas de 
disPLACE. La producció, estrenada a 
la capital austríaca el 2015, ha des-
embarcat amb molt bona acollida 
a l’Arts Santa Mònica barceloní i al 
febrer ho farà a Madrid dins de la 
temporada del Teatro Real.
 Els joves compositors Raquel 
García-Tomàs i Joan Magrané, que 
cada vegada tenen més consolida-
da una trajectòria internacional, 
són els autors de cadascuna de les 
dues parts d’aquesta obra que va 
néixer del llibret de la dramaturga 
Helena Tornero, actualment res-
ponsable de la producció Kalimat 
al TNC.
 El muntatge de Peter Pawlik, 
amb la direcció musical de Benedik 
Nagy al capdavant de l’Ensemble 
Phace vienès, respon a l’exigència 
de la trama. S’hi aborden temes tan 
candents com els desnonaments 
i la gentrificació de les ciutats (és 

per vestir de to straussià les seves 
àries i accentuar el costat més cò-
mic de Soules.
 La música acompanya com un 
guant una acció que posa el focus 
en la nostàlgia i desencant de la 
Maria, una professora d’Història 
que enyora l’antiga vida del barri 
que va conèixer la primera vegada 
que va venir a la ciutat de vacances. 
La zona ha canviat per l’acció espe-
culativa de, entre altres, el Henry, 
un executiu que treballa per a una 
multinacional de projectes immo-
biliaris. El directiu va comprar el 
pis per arreglar-lo i oferir-lo a la se-
va parella, però ella descobreix la 
tràgica història que hi ha darrere 
d’aquesta operació i es distancia 
del seu company a qui acaba aban-
donant.

DRAMATISME EN CATALÀ / García-To-
más, enllaçant amb l’estil narratiu 
de Magrané, dóna forma a una cre-
ació interpretada en català i molt a 
to amb el fort dramatisme de la pe-
ripècia dels anteriors i desnonats 
inquilins. L’escena canvia, amb 
munts de caixes embalades en les 
quals s’acumulen tant els béns 
com els records d’una vida.
 La desesperació dels protagonis-
tes, en presència de l’un mut exe-
cutor de la sentència (Benedek Na-
gy), es posa de manifest. Commou 
l’angoixant situació dels personat-
ges i impacta el final amb la llum 
encegadora d’aquell balcó obert 
en què s’endevina l’abisme. Una lú-
cida proposta que mereix un més 
ampli recorregut per l’excel·lent 
treball de creadors i intèrprets. H

a dir, el canvi que es produeix en 
les condicions i en l’equipament 
dels barris a causa de la interven-
ció d’inversors) a partir de dues his-
tòries que estan ambientades en 
un mateix pis de la capital catala-
na protagonitzades pels inquilins 

de la vivenda, els anteriors i els ac-
tuals.
 La soprano catalana Elena Co-
pons, que va desplegar totes les se-
ves qualitats vocals i una excel·lent 
vis dramàtica, i també el sòlid barí-
ton francès Sébastien Soules es des-

doblen encarnant les dues parelles 
que formen la història. El text de 
Torner serveix de base per a la com-
posició de les dues seqüències de 
l’obra. En la primera, Magrané de-
mostra haver estudiat les possibi-
litats vocals de l’exquisida Copons 

33 Una escena de l’òpera ‘disPLACE’ representada a l’Arts Santa Mònica.
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