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É
s molt urgent que el departa-
ment de Cultura de la Genera-
litat imparteixi un curset in-

tensiu de lògica aplicada si volen
que el sector musical entengui les
seves decisions. La política que
apliquen és tan estranya que de
vegades no saps si són uns genis
incompresos o si en realitat ho han
pensat amb els peus. La setmana
passada parlava del desmembra-
ment de Ressons i explicava que el
Circuit Català de Sales, en el seu

Un curset de lògica aplicada

vessant pop-rock, aniria a parar a
mans de l’ICIC. Doncs bé, si la pri-
mera reacció va ser de sorpresa
per l’anunci de l’esquarterament
d’una oficina que funcionava bé i a
ple rendiment, ara ens posem les
mans al cap quan ens comenten
que l’ICIC no vol saber res d’aquest
circuit i que l’ha posat a disposició
de l’Asac, l’Associació de Sales de
Catalunya.

Com és possible que es repartei-
xin Ressons com qui es reparteix

un botí de guerra i què l’ICIC no
vulgui la seva part? El tema mereix
una explicació, perquè tot plegat
sembla un vodevil ple d’embolics i
situacions rocambolesques. Els de
l’Asac tampoc ho entenen. No
veuen clar quines han estat les
raons per embolicar la troca amb
un circuit que anava complint la
seva funció a gust de tots. Ja ho
dèiem, cal un curset de lògica apli-
cada. I ràpid, perquè és evident el
perill que la proposta es mori

d’inanició a l’espera que s’aprovin
uns pressupostos i amb tot allò
que comporta, com la contractació
d’una persona que el gestioni.
Ganes de complicar-se la vida.

Mentre la Generalitat i Auditori
segueixen sense posar-se d’acord
per allotjar Ressons i la seva pro-
gramació estable, l’Asac, que repre-
senta unes quaranta sales de Cata-
lunya, no sap si plantar-se o seguir
el joc d’aquesta cadena de despro-
pòsits. Les represàlies fan por.

Per què l’ICIC no vol
saber res del circuit
Ressons i ara l’ha
posat a disposició
de l’Asac, l’Associació
de Sales de
Catalunya?

ElLiceu
confirmala
renovacióde
SebastianWeigle

Redacció
BARCELONA

El Gran Teatre del Liceu ha
renovat el contracte del seu
director musical, l’alemany
Sebastian Weigle, tal com
ahir ja va avançar l’AVUI. La
confirmació, comunicada a
través d’una nota de prem-
sa, va arribar el dia després
que el músic berlinès va ser
designat nou Generalmu-
sikdirektor de l’Òpera de
Frankfurt, càrrec que assu-
mirà a partir de la tempora-
da 2008-09.

El contracte inicial de
Weigle amb el Liceu era de
tres anys, iniciat en la tem-
porada 2004-05, i ara s’ha
prorrogat dos anys més.
Això vol dir que fins a la
temporada 2007-08 “es de-
dicarà en exclusiva al Liceu
i la 2008-09 tots dos teatres
han acordat que Sebastian
Weigle combini la direcció
musical de les seves orques-
tres”, tal com indica el co-
municat del coliseu de la
Rambla.

El Liceu expressa en la
nota enviada als mitjans “la
seva satisfacció per aquest
nomenament i considera
que per a les nostres forma-
cions musicals és enriqui-
dor i prestigia el Teatre.
Aquesta col·laboració s’es-
tendrà a altres convenis
entre els dos teatres pel que
fa a coproduccions i projec-
tes conjunts”.

Unaòperasensemúsics

El Festival d’Òpera de Butxaca tanca la seva desena edició amb
l’estrena d’‘Orlando Furioso!’, una miniòpera per a autoinstruments

Marta Porter
BARCELONA

Com fer una òpera amb un
sol cantant i sense instru-
mentistes? La resposta la té
l’alemany Roland Olbeter,
que demà i dissabte estrena
Orlando Furioso! al Mercat
de les Flors, una revisió de
l’obra homònima de Ludo-
vico Ariosto (1474-1533)
interpretada per quartet de
corda, tambor i soprano, i
que es mostra com un
poema èpic sobre un heroi
que s’enfureix per amor fins
a perdre la raó.

La particularitat d’aquest
muntatge, però, és que el
quartet de corda i la percus-
sió que la interpreten no els
toquen persones sinó que
sonen a través d’un sofisticat
programa informàtic. I és
que aquest dramaturg ale-
many que va voler sumar els
seus estudis de violí i de me-
cànica naval, escenògraf ha-
bitual de La Fura dels Baus i
dissenyador de la cerimònia
inaugural dels Jocs Olímpics
de Barcelona, ha creat uns
enginyosos instruments de
so acústic i funcionament
mecànico-electrònic, als
quals s’hi suma un enorme
bust –Orlando– que es bellu-

ga, s’enfada i canta amb la
veu del tenor català Antoni
Comas. L’única intèrpret de
carn i ossos és, doncs, la ver-
sàtil mezzosoprano Claudia
Schneider, ja habituada a ex-
periments operístics per la
seva vinculació professional
amb Carles Santos.

L’òpera, que el seu crea-

dor prefereix definir de Con-
cert per a quartet de corda,
tambor i soprano, ha estat
composta pel trompetista
Michael Gross, que ha col·la-
borat amb artistes com
Frank Zappa, Ligetti i Mau-
ricio Kagel, i que va acceptar
l’encàrrec de compondre la
partitura abans de conèixer

els instruments que l’havien
d’interpretar, va explicar
ahir Olbeter en la presenta-
ció de l’espectacle.

Olbeter va assegurar que
els instruments que ha
creat “sonen bé i produei-
xen una música neta, que es
pot afinar i no només les
cordes dels artefactes, sinó

també els tons”.
Orlando Furioso! tanca

la 10a edició del Festival
d’Òpera de Butxaca, que ha
tingut un 80% d’ocupació
mitjana, segons el seu di-
rector, Toni Rumbau, un
èxit, ja que enguany s’han
doblat el nombre d’espec-
tacles oferts. ■

Roland Olbeter amb un dels instruments de corda que ha creat per a ‘Orlando Furioso!’ ■ TONI ALBIR / EFE


