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La dramaturga i directora
Helena Tornero va viure a
l’estació de Renfe de Port-
bou fins a set anys. Aquest
espai i la seva infància re-
tornen a Estiu, en què tres
germanes es retroben per

la voluntat d’una d’elles de
destapar un secret fami-
liar. L’obra, que ja s’ha re-
presentat puntualment a
Manacor, Eòlia i Terrats en
Cultura, aterra al Maldà de
Barcelona, on es podrà
veure d’avui fins al 16 de
setembre.

La companyia La Fil·lo-
xera està formada per una
actriu de les Terres de Po-
nent, una illenca i una bar-
celonina. Tornero va apro-
fitar les tres variants fonè-

tiques per integrar-les a la
dramatúrgia. La compa-
nyia va debutar el 2015
amb El nen mort damunt
la vorera, de Guy Foissy.
L’any passat van proposar
a la seva antiga professora
del Col·legi de Teatre que
els escrivís una peça a mi-
da. Tornero va accedir-hi,
tot convidant-les a un joc
perquè mesos abans dels
assajos ja anessin formant
les personalitats dels seus
personatges. La drama-

turga ha reescrit la seva jo-
ventut situant l’acció als
anys noranta i estirant al-
guns dels referents de Tres
germanes de Txèkhov: hi
ha una “boira” sobre els pa-
res, es manté l’equilibri en-
tre comèdia i tragèdia i es
proposa un viatge a la in-
fància de l’espectador. La
història es completa amb
acotacions de direcció que
reciten les actrius quan
surten del seu espai de re-
presentació. ■
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Helena Tornero
estrena al Maldà una
obra sobre els
secrets familiars

Records ferroviaris de família

Marina Collado, Iona Balcells i Lorena Hernández són les
actrius de La Fil·loxera ■ MALDÀ

“A fora tot era tristesa i
pregàries, però durant els
assajos l’ambient canvia-
va perquè aquesta música
porta felicitat al cor i ale-
gria a l’ànima, per això ani-
mo els ciutadans de Barce-
lona a venir a veure Rossi-
ni.” Levy Sekgapane, un
dels tenors que integren el
cast jove d’Il viaggio a Re-
ims, explicava ahir el que
va significar per a ells co-
mençar els assajos el dia
21 d’agost en un Gran Tea-
tre del Liceu commocio-
nat encara pel terrible
atemptat de la Rambla.
“Tal com deia la gent, tam-
poc nosaltres hem tingut
por cada dia a l’hora de tra-
vessar la Rambla per venir
al teatre, i estem feliços de
poder donar a la ciutat el
nostre amor a través del
nostre art”, va explicar
Emilio Sagi, director d’es-
cena i espai escènic. “So-
bretot aquesta obra tan
alegre dona esperança per-
què el pitjor que podem fer
és paralitzar-nos davant
d’aquests individus”, va dir
Christina Scheppelmann,
directora artística del Li-
ceu.

Efectivament, Il viaggio
a Reims, estrenada el
1825 al Théâtre Italien de
París, és la darrera de les
òperes italianes de Rossini
i és coneguda per la seva
frescor i alegria. La història
presenta un grup de nobles

que coincideixen en un
balneari, d’on l’endemà
han de viatjar a Reims en
motiu de la coronació de
Carles X de França. De la
mateixa manera que els
personatges venen d’arreu
del món, l’estol de cantants
per a aquesta obra (27)
procedeix també de deu
països diferents. A més, es
barregen veus rossinianes
consagrades, com ara les
de Carlos Chausson i Maite
Beaumont, amb artistes
emergents, com per exem-
ple Levy Sekgapane, premi
Operalia 2017 i premi
Hans Gabor Belvedere
2015; Adriana González,

segon premi en el concurs
Tenor Viñas, i el català
Carles Pachón, tercer pre-
mi en el mateix concurs.

A l’origen d’aquesta pro-
ducció del Rossini Opera
Festival (Pesaro) i el Tea-
tro Real de Madrid del
2001 hi ha un encàrrec
que va rebre Emilio Sagi
per fer un Viaggio conce-
but “com un producte de
joves i d’aprenentatge”. El
resultat és una producció
minimalista i sense orna-
ments en què els protago-
nistes són els cantants: “És
una producció minimalis-
ta pel que fa als mitjans, pe-
rò d’una riquesa immensa

a nivell de detalls”, va expli-
car Carlos Chauson, que
aquí cantarà el rol de baró
de Trombonok. Maite
Beaumont, marquesa Me-
libea, va destacar la impor-
tància de donar oportuni-
tats als joves: “Un cantant
es fa de mica en mica, no
només n’hi ha prou amb te-
nir una veu estupenda.”

“És meravellós poder
cantar en aquesta produc-
ció tan espectacular, que fa
emergir la relació que s’es-
tableix entre les perso-
nes”, va argumentar el ma-
teix Sekgapane. L’especta-
cularitat de la posada en
escena és per la plataforma

de 3,5 metres de llarg que
sobrepassa d’1’5 metres el
fossar de l’orquestra i que
simula aquest balneari en
què els nobles gasten el seu
temps a vestir-se i desves-
tir-se davant del públic. “És
un lloc que podria ser una
clínica d’estètica de qual-
sevol indret”, va afegir-hi
Sagi.

Dirigirà l’Orquestra del
Gran Teatre del Liceu Gia-
como Sagripanti: “Hem
pogut fer un treball cons-
tant i profund amb els can-
tants, la qual cosa no passa
sovint, i l’orquestra ha res-
post molt bé a la riquesa
d’estil rossinià”. ■

Del barnús al frac
El Liceu es converteix en un balneari per acollir ‘Il viaggio a Reims’, una comèdia
rossiniana divertida, un antídot contra la tristesa per l’atemptat de Barcelona
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Una escena de la producció d’‘Il viaggio a Reims’, en què hi ha una plataforma 1,5 metres damunt del fossar dels músics ■ JAVIER DEL REAL

‘Il viaggio’
s’estrenarà el dia
13 i es podrà
veure fins al 17 de
setembre en set
representacions


