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Antonio de Lacy lidera el
projected’implantacióde la

tecnologia 5G per a usos quirúr
gics a l’hospital Clínic en col∙la
boració amb la Mo
bile World Capital
Barcelona, l’Ajunta
ment de Barcelona,
la Generalitat i Vo
dafone. PÀGINA 22

LA SEGONA

La imparcialitat no depèn de la geografia

LAimparcialitatésunadelesgarantiesbàsiques
quetéqualsevolpersonaques’enfrontaaun
procés judicial.Laimparcialitat figuraentreels
drets fonamentalsdetotademocràcia.Laimpar

cialitatensgaranteixel judici just, la tutela judicialefectiva
i l’empararealdavantels tribunals.Laimparcialitathiés i
sempresel’espera,sobretotenaquestahoracomplexaque
atotsenstocaviure.
ElsquenohemqüestionatmaiqueEspanyaésunade

mocràcia,onhihaseparaciódepoders iels jutgesobren
segonslasevaconsciènciaperòd’acordambles lleis,no
entenemquèvavolerdirel fiscalPedroRubiraquan,per
justificarquel’AudiènciaNacionalsigui l’òrganqueenjudi
ciïelmajordelsMossosd’Esquadra,JosepLluísTrapero,
vaqüestionar la imparcialitatdels tribunalscatalansper
jutjarelsdelictesdesedició irebel∙lióderivatsdelprocés.
NohaquedatclarsiRubiracreiaqueel fetqueunmagistrat
foscatalàhaviadesermotiudedubte,desconfiançaosos

pita. Ignorosientreelsatributsquedefineixenelscatalans
figurenelsdeserparcials,desraonatsoinjustos.Pelque
joconec,encaptractatdedretel llocd’origend’unaper
sonacondicional’actituddavant lavida, l’objectivitato la
democràcia.
El fiscalRubiravaferaquestesafirmacionsenlavista

prèviacelebradaahirdavantel tribunalcridata jutjarel
màximresponsabledelapoliciacatalana.Tandesenraonat
haestatelseuargument,quelaFiscaliavahaverd’aclarir
quenodubtadelaprofessionalitatdelsmagistratsque
exerceixenaCatalunya.PotserqueRubirapensi,com
OscarWilde,quenoméspodemdonarunaopinió impar
cialsobreelsassumptesquenoensinteressen.Peròelmés
probableésquesimplementho
diguésperquèhocreu, iaixíha
fetelpitjorserveia la justícia.
Comsi la imparcialitat fosuna
qüestiógeogràfica inodevalors.

v

L’alcaldessa de l’Hospitalet
de Llobregat, Núria Marín,

va anunciar ahir en la seva con
ferènciaanualqueestàprojectant
una segona plaça
Europa al nord de la
ciutat,albarridePu
billaCases, centrada
en els àmbits de l’es
port i la salut. VIURE

v

El compositor Benet Casa
blancas ha creat la música

de L’enigma di Lea, la primera
gran òpera contemporània que el
Liceu estrena des
prés d’una dècada
desequera.El llibret
d’aquestaòperaamb
secret és de Rafael
Argullol. PÀGINA 28

v

El músic uruguaià Jorge
Drexler inicia avui a Bar

celona, amb dues nits consecu
tives al Palau de la Música, la gi
ra Silente, una sèrie
de concerts en for
mat solo i en els
quals el silenci serà
un dels grans prota
gonistes. PÀGINA 30

v

El fiscal Pedro Rubira es va
encarregar ahirdecausarun

nouincendienelsprolegòmensdel
judici per l’1O.Des de l’Audiència
Nacional, Rubira va
posar en dubte que
aquest assumpte po
gués deixarse en
mans de la justícia a
Catalunya.PÀGINA13

v

Ressuscitar el
Tramvia Blau
MentreelmíticTramviaBlau
restaparat, sorgeixennoves
iniciativesperpotenciar la seva
tornada imillorarne lapopu
laritat, entred’altres crearun
bitllet integrat, comelquees fa
servir aMontserrat,perevitar
lamala imatgequecausava
entreels turistes l’obligació
depagarunsuplementde
7,70eurosperaccediral servei.

De ‘Pizzicato’ a ‘Geopardo’ Avenços amb impacte directe

E l primer tinent d’alcalde de Barcelona, Gerardo
Pisarello, va topar al seu mòbil amb un tuit escrit
des del compte del Polònia de TV3 en el qual els

responsables del programa satíric demanaven als seus
seguidors ajuda per continuar rebatejant el polític: “Va
poretto, Pizza queso, Pistolero, Papi Chulo..., li hem dit
de tot, quins noms ens falten?”, deia el tuit. I Pisarello
va decidir retuitejar el missatge afegint una confessió:
“A casa ja li hem agafat carinyo a Pizzicato... de fet estem
pensant fernos samarretes i pijames”. Però no es va
quedar aquí. El company de viatge d’Ada Colau, que es
presentarà a les pròximes eleccions europees, suggeria
als guionistes del programa: “Si l’impuls creatiu no us
deixa dormir, sempre ens quedarà Gerardo, que obre
tot unmón de fantasia: Geopardo, Gallardo, Bolardo...
fins i tot Bilardo!”, sentenciava, esmentant l’entrenador
de futbol argentí recordat tant pels seus èxits com
pels seus mètodes expeditius.

E l Clínic serà el primer hospital 5G, amb la possi
bilitat de connectarse, quan hi hagi cobertura
d’aquesta tecnologia, amb qualsevol punt del món

en temps real. L’objectiu d’aquesta aposta tecnològica de
l’aliança entreMobileWorld Capital Barcelona, Vodafo
ne, la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona és que el
ciutadà ho noti. Que els avenços que se suposa que ens
canviaran la vida tinguin un impacte directe en la qualitat
de vida dels ciutadans, des de les llistes d’espera fins a
la possibilitat de ser operat amb tècniques complexes
en un petit hospital del costat. I d’aquí, al monitoratge
remot de pacients crònics, per complexos que siguin,
amb demandes tècniques de cures intensives. L’aposta
de l’aliança 5G Barcelona vol caracteritzar el desenvo
lupament a Europa d’aquesta tecnologia a través d’un
símbol del deteriorat i de vegades menyspreat vell Estat
de benestar: el sistema nacional de salut. Han aterrat
sobre el que ens importa a tots.

EI web de

COPA DEL REI
Seguiu, minut a minut,
el relat del partit BarçaReial
Madrid de semifinals de la
Copa del Rei.

EKONOMIA
Temps de canvi al motor:
Nissan Barcelona.

‘NO LO VEAS’
Per vendre cal ser comMac
Gyver, per Pablo Foncillas.

PLE PARLAMENTARI
Seguiu tota la informació
de la sessió al Parlament
de Catalunya.

Internacional 3
Política 11
Opinió 18
Tendències 22
Necrològiques 27
Cultura 28
Cartellera 33
Esports 38
Economia 45
Anuncis classificats 50

PÀGINES 64

Antonio de Lacy
CIRURGIÀ

Núria Marín
ALCALDESSA DE L’HOSPITALET

Benet Casablancas
COMPOSITOR

Jorge Drexler
MÚSIC

Pedro Rubira
FISCAL DE L’AUDIÈNCIA NACIONAL

ÍNDEX

ELS SEMÀFORS

PEL FORAT DEL PANY PENSEM QUE...

Màrius Carol DIRECTOR

Lanova feina de
RobbieWilliams
El cantant
britànic Rob
bieWilliams
col∙labora en
un espot de la
firmaWeight
Watchers,
dedicada a la
pèrdua de pes.

SUMARI

INTERNACIONAL

Un vel de moral
La diputada marroquina Amina
Maelainin, coneguda per la seva
defensa de les tradicions musul
manes en el vestir, ha estat
caçada fotografiantse a París
sense el vel pertinent, un com
portament titllat d’hipòcrita que
podria comportarli una sanció
en el seu propi partit. PÀGINA 9

POLÍTICA

Mas, inhabilitat
L’expresident ArturMas no
podrà participar en política
fins al 23F del 2020. PÀGINA 14

EDITORIALS

Els temes del dia
La renovació al Consistori bar
celoní de diversos regidors amb
molts anys d’experiència, i la
reunió a Abu Dhabi del papa
Francesc amb el gran imam
sunnita alTaieb. PÀGINA 18

OPINIÓ

L’atracció de l’esport
La política espanyola s’ha apun
tat a la moda d’incloure estrelles
de l’esport en les llistes electo
rals, en un intent d’apropiarse
de les bondats associades als
terrenys de joc, tal com exposa
Joana Bonet: “La tendència
de rescatar l’heroi gloriós,
com amanera de recuperar
l’esplendor sobre l’herba, no és
ni de bon tros nova. Heus aquí
Vitali Klitxkó, un fidel de la
revolució taronja que va apartar
el cinturó de campió mundial
dels pesos pesants de boxa per
ser alcalde de Kíev”. PÀGINA 20

TENDÈNCIES

Sense fills per fumar
Un jutge ha retirat la custòdia
compartida a un pare que fuma
va sense parar davant dels seus
fills de 10 i 13 anys. PÀGINA 24

CULTURA

El CoNCA es buida
La recent dimissió de dos mem
bres del plenari del Consell
Nacional de la Cultura i de les
Arts, juntament amb el final
del mandat de dos més, ha dei
xat la institució sense capacitat
executiva, en espera que el
Parlament procedeixi a la reno
vació dels membres. PÀGINA 32

ESPORTS

Mourinho, condemnat
El tècnic portuguès JoséMou
rinho ha sol∙lucionat les seves
diferències amb la Hisenda
espanyola acceptant una sanció
de 2,2 milions d’euros i un any
de presó en compensació pel
frau fiscal de 3,3 milions comès
els anys 2011 i 2012, durant la
seva etapa com a entrenador
del Reial Madrid. PÀGINA 40

ECONOMIA

Una costosa desigualtat
Laministra d’Economia ha
defensat la necessitat d’eliminar
la bretxa de gènere, no només
per motius de justícia social,
sinó perquè representa una
pèrdua de valor a nivell afegit
del 15% del PIB. PÀGINA 46
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MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

E l que és absoluta
ment normal al
campdelaliteratura
o el cinema, i fins i
tot de la composició
musical, en l’òpera

s’ha convertit en una raresa. Par
lem d’una estrena absoluta, d’una
òperacontemporània.Peraixòl’es
trena de L’enigma di Lea –dissabte
al Liceu– ha despertat totes les ex
pectatives.Iésquelacrisihaacabat
declavar l’estocadaalgènere,espe
cialment a Catalunya, on no hi ha
via una estrena d’un gran títol per
autors autòctons des queEnric Pa
lomarvaestrenarunaadaptacióde
La cabeza del Bautista de ValleIn
clán el 2009 i, abans, des queGuin
joan va crear –després de molts
anysd’espera–elseuGaudíel2004.
Així doncs, i tenint en compte

que tant Benet Casablancas, autor
delapartitura,comRafaelArgullol,
autordel text(esresisteixaanome
nar llibret aquest “conte mític en
vers lliure”), sónnovellsenelgène
re, ésunmomentmagníficperana
litzar com es munta una òpera de
nou encuny. La direcció musical i
d’escena,enaquestcasJosepPonsi
CarmePortaceli,unamirada feme
ninaentre tantd’home,hacomptat
–quin miracle!– amb els autors en
vida per donar cos des de zero a
aquestahistòria.

Què és el que han après Rafael
Argullol i Benet Casablancas de
comesmuntaunaòpera?
R. A. Jo ho he après tot. I més

partintdezero.Sialfinalhaguésac
ceptat,comvamplantejarenunini
ci, adaptar un text meu ja escrit,
hauria estat un aprenentatge dife
rent, provantd’adaptarunamúsica
futura a aquell escrit. En canvi, així
hi vahaver unaprimera etapamolt
solitària, com ho és en general es
criure,però lesparaules ja leshavia
depensarcomaparaulesquees fu
sionarienamb lamúsica i quehavi
endesercantades.Eraunadisposi
ció mental diferent. Després, com
que vam decidir amb Benet que hi
haguésunacol∙laboracióen termes
d’igualtat de literatura imúsica, ho
vam anar compartint tot. Així que
vam tenir una primera versió vaig
entrarenunaetapamoltricai inno
vadora: les reunions (se’n feien
moltes a casameva) en què a partir
del text Benet afegiamatisos i ana
va veient com es podien transfor
mar les frasesenunduo,un trio...
B.C.:Ésquejovaigreconèixeren

textos de Rafael qualitats dramàti
ques susceptibles de convertirse
en una òpera. I quan va decidir es
criure un text ex novo, pensant en
unprojecte conjunt, va sermolt es
timulant. Pel contingut i la línia ar
gumental, i per la qualitat literària,
vaig reconèixer una visió clara del
format operístic, els solos, les àries,
els petits conjunts que podien ser
duos o trios, moments grans amb
cor...Tothiera.
R.A.:Després, en una tercera fa

seenquèBenetvaestarcomponent
la música, jo vaig quedar en la fos
cor. I en l’última fasevamentrar en
els assajos, des de finals de desem
bre. El primer dia vaig tenir una
sensació molt peculiar: de sobte,
fins i tot sent una cosa molt frag
mentària,laLeaeraunaLeadecarn

i ossos. Elmateix el Dr. Schicksal o
elpersonatgedeRam.S’anavenen
carnant. I això va anar enaugment,
perquè als assajos es produeix una
sedimentació per capes, les unes a
sobre de les altres. Comencen amb
petites interpretacions cantades,
intervencions escèniques... però la
músicaésnomésambpiano.I laco
sa va pujant de to. Entra en joc el
text, lamúsica, l’escenificació, ladi
recció musical, els intèrprets que
podien fernos preguntes a Benet i
amisobre lapsicologia, la interpre
tació, el cant. Els cantants han fet
unagranfeina.Ilanostraopinióera
unamés.
B. C.: És interessant com es fan

Cultura
El Liceu torna a estrenar una òpera contemporània una dècada després

“Hohe après tot
de fer òpera”

Rafael Argullol i Benet Casablancas, autors de l’òpera ‘L’enigma di Lea’

Una òpera
enigmàtica
A la dreta, la
soprano Allison
Cook en un sofert
moment dels
assajos de l’òpe
ra L’enigma di
Lea. A dalt,
Rafael Argullol i
Benet Casablan
cas, responsables
de la nova
creació
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pròpia l’òperaideixadeserteva.És
unaexperiènciamoltmaca.Elstres
anysdepenombracomponent, fent
tantscompassosaldiafinsi totarri
bara2.200. Imentre feia lapartitu
ra d’orquestra havia de ferne una
altra de cant i piano per poder en
viarla a Allison Cook, la soprano
protagonista,quecoméslògicvolia
veurela abans d’acceptar l’òpera.
Era una candidata extraordinària i
lavolíemaella.

IquèvadirAllisonCook?
B.C.: Em va escriure per dirme

que li feiamolta il∙lusió. És una do
namolt compromesa, com gairebé
totel repartiment.
R.A.: Sí, com que és nova estem

méscompromesos.L’Allisonemva
dir una cosaque aquí no es fa gaire:
“Gràcies per haver creat aquest
text”. I Xavier Sabata em va dir:
“M’has fet un regal”. El seu perso
natgeésmoltlluït,complex,poliva
lent.

Argullol confiava quan va es
criure el text que lamúsica apor
tariaunsignificatglobala l’obra?
R.A.:Sí.Araheeditateltextilihe

posat un subtítol:Conte mític per a
una òpera. En pensarho per amú
sica i cant javaigdesenvoluparme
canismes de construcció diferents.
Mentre escrivia tenia una música
fantasmagòrica al cap, però era per
almeupropiús.
B. C.:Això es concreta a les reu

nions que tenim, dies d’escolta.
Aquesta línia potser no és necessà

ria perquèhohemdit abans i amés
l’orquestra la subratllarà. Cal dei
xar espai perquè l’orquestra pugui
intervenir en unmoment determi
nat.Ésboque lesveusparinde tant
en tant i deixin espai, entre altres
coses perquè també hi ha movi
ments escènics. Hi ha una escena
en què l’el∙lipsi absoluta funciona
comaanticlímax, i és l’orquestra la
quecomentaelquehadecomentar.

I després hi ha el ritme narra
tiu.
B.C.:Sí, ésun temamusical però

també literari, i amésamésoperís
tic, perquè implica moviments,
profunditat de camp... Veurem el
resultat. Tinc la impressió que flu

eixbé.
La fantasma

goria que va ima
ginar Argullol es
respira a la parti
tura?
R.A.: Funciona

béperquèel text té
elements dramà
tics i tragicòmics
que la música re
cull. Per exemple,
el saltdelprimeral
segon acte. Jo pre
veia una ruptura
respecte a la dinà
mica, introduïa un
element més gro
tesc i esperpèntic
al paper del doctor
Schicksal, un dels
personatges més
encertats i innova
dors de l’obra, per
què regenta una

institució de gent anòmala, no
exactament un psiquiàtric sinó de
gentquenos’adaptaalanormalitat.
Enteoriaésundirectormèdic,però
abanshaviadirigituncirc,haviaes
tat domador de feres, pallasso... I el
seu cognom significa destí. És un
contratenor que dirigeix tres te
nors, juga amb ells –i amb nosal
tres–comsi fóssimtitelles.
B.C.: Efectivament. Tots som

membres d’aquesta institució
d’outsiders. I al tercer acte, en l’ac
tualitat, culmina el destí de la Lea
ambundoblemissatge.
R.A.: Per una part allò de què la

directoraescènica,CarmePortace
li, endiriadistòpic, de la foscor, pe
rò alhora amb un riu de llum, un
elementutòpic.Queestàrelacionat
amb l’amor, consideratnocomuna
cosagrandiloqüentsinócomlauto
pia més humil i grandiosa dels és
sershumans. Peraixòacaboambla
paraula fe, no religiosa, sinó la que
ens porta a lluitar per la llibertat i a
trencar el cercle de certs totalita
rismes que ens envolten, amb el
mateix esperit amb què es refereix
GoetheaFaust.

La música s’endinsa en aquest
canvi?
Sí. El primer moviment és una
exposició musical que marca ter
ritoris i topografies diferents, que
intenta equilibrarles. El segon, un
gran scherzo, amb caràcter de pa
ròdia.ElmateixdoctorShicksalpot
prendre un registre elegíac pun
tualment. I el tercer acte, l’amorós,
és un moviment lent, el desenllaç.
Aquesta estructura musical em
permet parlar de gran simfonia
abstracta, que es concreta perquè
dramàticament es va concebre
així.c

#tuitsdecultura
@josueguren
Josu Eguren Crític de cinema

Turbofachas animando a Sáenz deHeredia a que llame a Netflix o a la
HBO, a puerta fría, para que produzcan una película sobre sus movidas.
España es maravillosa. Deseando ver la cara de ReedHastings cuando le
lleguen el showreel y las copias de “Policía” y “Papá Piquillo”.

@mazonisongs
Mazoni Músic

No se per què costa tant estar
en contra deMaduro i de Trump
a la vegada, quina mania a prendre
partit.

@lunamonelle
Luna Miguel Escriptora i editora

Cuando te llega unmanuscrito que
es ELmanuscrito.

Jordi Balló

Filmar
el context

E l documentalApuntes para una película de
atracos, de Leon Siminiani, té la gran vir
tut de convertir les dificultats pràctiques

de la seva producció en una reflexió ètica sobre
l’acte de filmar. Amb la voluntat de retratar un
atracador que és a la presó, Siminiani dedica tota
la primera meitat del film a dubtar, juntament
amb la seva parella, sobre l’efecte positiu o nega
tiu que el documental pot tenir sobre el futur del
personatge quan es reincorpori a la vida civil. El
film que vol fer serà bo o dolent, pel protagonis
ta?Ladonade l’atracador no vol ni sentir a parlar
del rodatge, i en canvi l’home que és a la presó ho
veu com una oportunitat de redempció. Quan la
trobada té lloc, aprofitant un permís temporal
del condemnat, la relació entre el cineasta i el
pres és accidentada: en algunsmoments Siminia
ni dona instruccions a l’operador de càmera so
bre si ha de continuar rodant o no. Aquests ele
ments de distanciament acaben sent el centre del
film: el dubte creatiu sobre els efectes del cinema
sobre la vida real.
Aquesta necessitat demostrar la pròpia fàbrica

d’imatges del film com a distància també és pre
sent en el programa Ultimátum a Maduro, que
Jordi Évole i el seu equip de realitzadors van
presentar en l’últim Salvados. S’ha parlat molt
poc de les imatges més sorprenents del progra
ma, les que l’inauguren.Enun inmedia res fulgu
rant, veiemMaduro conduint el seu cotxe privat,
enmig d’un embús, amb la càmera al seient del
darrera. Va amb una acompanyant, tot comen
tant el que veuen, i parlant per telèfon sobre un
meteorit que acaba de caure a Pinar del Rio, a
Cuba, i queper tant ens confirma, tot i que el pro
grama no ho diu, que el rodatge d’aquesta escena
devia ser el divendres 1 de febrer. És una conver
sa banal, que serveix únicament per fixar en la
ment de l’espectador una qüestió clau: Maduro
es mou per Caracas en el seu cotxe privat, sense

cap protecció visible. Això dona al personatge
una ambivalència típicadel populisme: no s’ama
ga de la gent, però al mateix temps es protegeix i
el veiemvulnerable. Évole, comSiminiani, hane
cessitat d’una deriva típica del cinema abans
d’entrar en el joc de l’entrevista cos a cos, en què
ha inclòs tots els incidents, com ara les interrup
cions per part de l’equip assessor del president
qüestionat.
Aquesta necessitat narrativa del context plana

sobre la retransmissió del judici contra els polí
tics catalans que començarà la setmana vinent.
Ara mateix alguna persona anònima al Tribunal
Suprem està exercint de cineasta a l’hora de de
cidir els detalls de la posada en escena del judici.
Es fàcil imaginar que actua en un sentit contrari
al que han fet Siminiani o Évole: en aquest cas el
que es vol proposar és una imatge institucional,
sense cap element de distorsió aparent. Proba
blement no hi haurà context visual: no sabrem
com arriben els presos ni com marxen, ni pri
mers plans expressius. L’asèpsia que es busca es
basa en el relat aparentment objectiu del directe
televisiu, sense cap recurs fílmic que posi en evi
dència la falsa transparència.

El Suprem exerceix de cineasta
en la posada en escena del judici
contra els polítics catalans,
amb un relat aparentment objectiu

‘Lea’, una
obra de
reflexió...
amb acció
M. CHAVARRÍA Barcelona

Rafael Argullol defineix el seu propi
llibret comun contemític que entra
en confusió amb la mateixa realitat.
“És una història d’amor, la història
d’un secret”, argumenta. Reticent a
revelar aquest Enigma di Lea, Ar
gullol assegura que “la portadora
d’aquest secret és una dona que,
després de ser sotmesa a circums
tàncies excepcionals [la viola una
deïtat] i perseguida per uns mons
tres identificables comels dictadors
de la nostra època, es converteix en
protagonista absoluta, deambula
per l’espai i el temps i naufraga en
l’existència”.
Amb direcció d’escena de Carme

Portaceli i direcció musical de Joan
Pons, L’enigma di Lea presenta en
el repartiment Allison Cook (Lea),
José Antonio López (Ram), Xavier
Sabata (Dr. Schicksal), que són
part d’onze solistes, un cor de més
de 70 integrants i 78 músics a l’or
questa.
Malgrat que Rafael Argullol va

treballar amb tres versions, en cata
là, castellà i italià, es va decantar per
una obra majoritàriament en italià i
amb les parts del cor en català, per
què és “una de lesmeves llengües li
teràries, és una lingua franca de
l’òpera, i el context mític de què
parteix també ho afavoria”. Això sí,
si l’òpera viatja a altres països, la
llengua del cor s’adaptarà a la del
lloc, ja que a l’última de les seves
tres grans intervencions acaba sent
“el cor del públic”.
La directora d’escena, Carme

Portaceli, es va sentir atreta pel pro
jecte perquè “per a qui li agrada el
teatre, una òpera representa una
concepció total, gairebé wagneria
na, del que és un espectacle”, i hi ha,
a més a més, una reivindicació del
paper de la dona en “un món bas
tant reduït als homes”.
L’escenografia és contemporània,

ja que, “malgrat que el text estigui
basat en una tradició mítica, això
no vol dir que es tracti d’una obra
antiga, perquè prenem l’essència
per fer una peça del segle XXI”. La
primera part de L’enigma di Lea,
afegeix Portaceli, té lloc en un lloc
distòpic, referència visual per a
qualsevol europeu del segle XXI; es
tracta d’un món uniforme, “en què
tots pensen igual, vesteixen igual,
com si pertanyessin a una secta”. Al
segon i tercer actes, Portaceli torna
l’acció als nostres dies, a “unamena
de manicomi on hi ha els dissidents
que han de ser tractats perquè si
guin com tots”.
“És una òpera de reflexió, no

tant d’acció, malgrat que d’acció
també n’hi ha”, conclou Joan Pons,
que apunta que una obra nova sem
pre és una aventura, ja que no es te
nen precedents. “I més amb una
música en què la part tímbrica és
tan important”.c
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“Vaigveureentextos
deRafaelqualitats
dramàtiquessusceptibles
deconvertirse enòpera”
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“Cookésextraordinària i
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‘Gràciesperhavercreat
aquesttext’”

XAVIER SABATA, EL DESTÍ

“EldoctorSchicksal
regentaunainstitució
degentquenos’adapta
alanormalitat”


