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EL LICEU CANTA GAUDÍ 

• La peça, en català, sobre l'arquitecte destaca per la seva escenografia sòbria

Marta Cervera

LA FITXA
Local: Liceu
Horaris: Divendres, 5. 20.30 hores. Diumenge, 7. 17.00 hores
Intèrprets: Orquestra i Cors del Liceu
Director musical: Josep Pons
Director escènic: Manuel Huerga
Preus: De 6 a 156 euros

Gaudí arriba al Liceu amb 12 anys de retard. Joan Guinjoan (música) i Josep Maria Carandell (llibret) es
van embarcar a finals dels anys 80 en l'aventura de crear aquesta òpera en català al voltant de la figura
del genial i enigmàtic arquitecte Antoni Gaudí.

L'escriptor, especialista en Gaudí, no ha pogut veure l'obra en escena ja que va morir fa un any. Però el
seu col.lega Guinjoan està encantat amb la seva primera òpera, composta amb una estructura clàssica
amb àries, duos i un quintet i un ballet, però fidel al so de Guinjoan.

Manuel Huerga --director d'escena, debutant al Liceu-- i Josep Pons --director musical que va estrenar D
Q amb La Fura dels Baus-- s'han encarregat del projecte, que produeix el Liceu.

Gaudí no és un recorregut turístic per l'obra de l'autor de la Pedrera i de la Sagrada Família. L'òpera
reflecteix el món que va envoltar l'artista. A la primera part, el veiem treballant al seu estudi, amb un
decorat bastant naturalista des d'on s'entreveuen les teulades de la ciutat en imatges, a l'estil de Moulin
Rouge. A la segona, més introspectiva, la música i el text transporten el públic a dins del cap de Gaudí
per conèixer les seves obsessions, pors i la seva marcada fe. Tota l'obra gira al voltant del personatge
que hi dóna títol, que interpreten el baríton nord-americà Robert Bork (primer repartiment) i David
Pittman- Jennings (segon repartiment). Aprendre el català per fer creïble el seu Gaudí ha estat un dels
reptes del paper. L'altre, interpretar una ària de gairebé 5 minuts que canta a cappella en un dels
moments culminants de l'òpera.

La resta dels personatges són arquetips. Alexandre (Vicente Ombuena / Albert Montserrat) representa
la burgesia; Güell, Milà i altres que van creure en Gaudí. Rosa (Elisabete Matos / Vivian Tierney)
representa les dones, amb les quals l'artista va tenir una relació difícil, i també encarna els clients de
Gaudí, no sempre d'acord amb ell, tal com reflecteix a Somnio un parc romàntic. Josep (Stefano
Palactchi / Kostantin Gorni) és la suma de tots els artesans que van fer possible el modernisme, i Mateu
(Francisco Vas / Joan Cabero) encarna els col.laboradors de l'arquitecte. 
El baríton nord-americà Robert Bork, caracteritzat com a Gaudí.
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