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‘La Bohème’, a Palo Alto
PABLO MELÉNDEZ-HADDAD 
BARCELONA

A
mb una aplaudida reduc-
ció de La Bohème de Giaco-
mo Puccini es va presen-
tar a Barcelona la compa-

nyia Ópera Garage. La fórmula, una 
adaptació per a veu i piano escenifi-
cada en espais gens convencionals 
d’una obra de repertori lligada a les 
temporades de l’Associació Bilbaïna 
d’Amics de l’Òpera –ciutat on es va 
estrenar la iniciativa–, permet dis-
frutar-la des d’una perspectiva dife-
rent al tenir els intèrprets molt a 
prop del públic. Aquí es va veure di-
mecres i dijous en una antiga nau 
del Poblenou, Palo Alto, reconverti-
da en centre cultural. Teatralment 
l’atractiu és innegable, amb una 
producció complexa i que no escati-
ma en despeses i idees per aconse-
guir un discurs pròxim i atractiu. 

El títol escollit, a més, no podia 
ser més adequat, ja que es tracta 
d’una obra popular, amb una tra-
ma gairebé cambrística tret de per 
l’aquí extirpat segon acte –irrealit-
zable en aquest format a l’estar ple 
d’escenes corals–, del qual es va 
mantenir tota una escena: la de 
Musetta al Cafè Momus. Està realit-

situacions repetitives –el pobre Mar-
cello netejava el cotxe sense parar– i 
per dotar els intèrprets de més eines 
per a la seva actuació –Colline sense 
el seu zimarra–, sobretot en els duos 
o, fins i tot, en la mort de Mimì, sense 
un trist coixí en el qual asseure la mo-
ribunda. La disposició de l’escenari, 
encara que algunes escenes de con-
junt van acusar falta de cohesió vocal 
al situar els cantants disseminats per 
l’espai escènic, va brindar al públic 
un efecte envoltant molt eficaç. 

 
JOVES PERÒ AMB EXPERIÈNCIA / Aques-
ta Bohème alternativa va comptar 
amb un grup de cantants entregats, 
joves però amb molta experiència i 
amb anys de trajectòria a la seva es-
quena liderats pel foguejat Stefano 
Palatchi, un luxe com Colline. Una 
pluja d’aplaudiments va premiar el 
poder de Mariola Cantarero (Mimì), 
d’aguts i pianíssimos impressio-
nants, acompanyada d’un volunta-
riós i inestable Pancho Corujo (Ro-
dolfo) com a protagonistes. El sonor 
i detallista Marcello de Borja Quizá 
va trobar en la Musetta de Ruth 
Terán un complement perfecte, ben 
secundats per Javier Galán (Schau-
nard) i Pedro Quiralte (Benoît). H

CRÒNICA  El centre cultural va acollir una estimulant vetllada lírica a càrrec d’Ópera Garage

33 Un moment de la representació de ‘La Bohème’ a Palo Alto.
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Premis 
Zirkòlika 
per a ‘Mur’ 
i ‘Josafat’
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L’espectacle multidisciplinari i 
participatiu Flou Papagayo, de Mu-
music Circus, i el muntatge de 
circ social Mur, de Cia³, han 
guanyat els premis a millor espec-
tacle de carrer i de sala, respecti-
vament, a la novena edició dels 
premis Zirkòlika de circ de Cata-
lunya. En la cerimònia d’entrega, 
celebrada al Born Centre Cultural 
aquesta setmana, també va ser 
premiada la companyia Teatro 
nelle Foglie per Balada de tardor. 
Aquesta proposta realitzada amb 
teatre d’ombres, mim, acrobàcies 
aèries i clown va ser triada millor 
espectacle d’envelat.  

El cinquè Gran Premi BBVA 
Zirkòlika de circ se’l va endur el 
grup Passabarret per Josafat, pri-
mera versió en clau circense de 
la novel·la homònima de l’escrip-
tor Prudenci Bertrana. Concedit 
per la Fundació Antigues Caixes 
Catalanes i BBVA CX, té una dota-
ció de 20.000 euros per a fun-
cions el 2019. H

zada al bar durant l’entreacte, ofe-
rint així un aplaudit efecte teatral, 
un cop escènic que no s’esperava. I 
tot i que versionar Puccini sense or-
questra pot arribar a ser un pecat, 
la veritat és que la reducció i inter-
pretació de Borja Mariño des del pi-

ano va resultar ser pura poesia a 
l’estar a tota hora pendent de les 
veus i del ritme de l’acció. 

Si bé la direcció d’escena d’Ana 
Garay i del mateix Emiliano Suárez 
estava plena de felices fites, també és 
cert que podria millorar-se per evitar 


