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Líricaicabaret
El Festival d’Òpera de Butxaca arriba al final amb una
òpera, un cabaret literari i una ‘performance’ musical

Teresa Bruna
BARCELONA

El XII Festival d’Òpera de
Butxaca i Noves Professions
(FOB) s’acosta al final. Que-
den tres propostes, encara
que gràcies a un acurat pro-
grama de set produccions,
cinc de les quals creacions
noves, res no pot canviar el
balanç que va insinuar Die-
trich Grosse, gerent del
FOB: un 80% d’ocupació.

Dos dels tres espectacles
pendents són estrenes
(Odola i Tarabàbula) i l’altre
(Serious Cabaret) ens arri-
ba dels cabarets d’Anglater-
ra. Comencem per Odola
perquè s’estrena dijous a la
Sala Beckett i només s’hi
queda fins dissabte.

És una òpera en procés de
formació de Jordi Rossinyol
(composició i direcció musi-
cal) i Albert Mestres (idea,
text i dramatització). L’ob-
jectiu és estrenar-la com una
òpera de format mitjà la
temporada que ve, amb un
cor de 16 veus. “Hem fet un

Odola és una versió lliure
d’Antígona. “Li hem posat
aquest nom, que significa
sang en euskera – explica
Russinyol–, perquè en
aquest país s’ha vessat molta
sang per la lluita fratricida.
La tragèdia de Sòfocles, tot i
que es tracta d’una versió
molt personal d’Albert Mes-
tres, té el nucli en aquesta
lluita”. Per a la composició,
Rossinyol assenyala: “He as-
sumit l’obra vers per vers i
l’he portat a la partitura, i
això m’ha permès fer una su-
perposició de llenguatges o
estils musicals diferents”.

Aquesta obra és la sego-
na òpera que fan conjunta-
ment Rossinyol i Mestres.
“La primera, La petita bufa,
també inspirada en un mite
grec, la vam estrenar al
Malic l’any 1995”, puntua-
litza Toni Rumbau, director
artístic del FOB.

Mirant al cabaret
El dia 23 L’Auditori torna a
acollir el FOB amb Serious
Cabaret, un recital de Mary

Carewe, “la Ute Lemper an-
glesa!”, puntualitza Dietrich
Grosse. La cantant ha pre-
parat, pensant en Barcelo-
na, un repertori de 22 temes
de compositors diversos,
entre els quals hi ha Britten,
Gershwin, Poulenc, Spoli-
ansky... Els cantarà en dues
parts, acompanyada al
piano per Philip Mayers. El
recital compta amb el suport
del British Council.

El FOB tanca amb Tara-
bàbula, la freqüència de la
meva essència, un treball in-
timista de la cantant actriu
Uma Ysamat, a qui vam
veure recentment al TNC
amb James Thierrée. “He
volgut expressar-me després
de molts anys de feina, fer
un homenatge a tot el que
he rebut, les experiències
que han entrat dintre meu”.
Ysamat, que també toca el
piano, dialogarà amb l’ins-
trument com si es tractés
d’una persona. Serà a la Sala
Marshall (Comte de Salvati-
erra, 10) del 29 de novem-
bre a l’1 de desembre. ■

matisos que ens els fa
veïns. Que les germanes i
els seus pretendents hagin
canviat de sexe és certa-
ment sorprenent, però fun-
ciona amb coherència grà-
cies a una hàbil dramatúr-
gia que ho ha plantejat com
un repte que obliga actors i
audiència a assumir una ac-
titud nova davant del clàs-
sic rus. Hi guanya la potèn-
cia expressiva dels intèr-
prets, que duen a terme un
treball d’una rara intensitat,
capaç de crear una atmos-
fera fascinant que situa l’es-

pectador al bell mig dels
conflictes que es desgra-
nen. Tot plegat amb natu-
ralitat i sense estridències,
arribant al moll de l’os
sense haver de recórrer al
bisturí ni al sang-i-fetge. Al
cap i a la fi han estimat un
poc, també han plorat i han
rigut una mica, i per tot ple-
gat segueixen desitjant
viure. Com tothom. Un deli-
ciós destil·lat de Txékhov!

*
Un hombre que se ahoga, DE
DANIEL VERONESE, A PARTIR DE
‘LES TRES GERMANES’. ESPAI
LLIURE, 15 DE NOVEMBRE

No el vaig veure l’any
passat a Temporada
Alta, tot i que sí que

vaig assistir a un altre
Txékhov extremament fresc
i renovat: La gavina del Tea-
tre Krétakör de Budapest. Hi
ha molts aspectes en comú
entre els plantejaments de
l’argentí Daniel Veronese i
els de l’hongarès Árpád
Schilling. Ambdós deixen de
banda els decorats i els figu-
rins d’època i opten per un
espai despullat, únic, que
comparteixen amb el públic,
amb una fila de butaques on
seuen els intèrprets vestits
de carrer, sense cap altre ar-
tifici que el cara a cara amb
l’espectador; colze a colze
que fa extraordinàriament
propera la proposta. És
aquest tipus de tractament
el que convindria per exem-
ple a La plaça del Diamant,
condemnada a semblar Allò
que el vent s’endugué “però
de barriada” com deia Bros-
sa, en lloc de subratllar els
moderníssims batecs
txekhovians de Rodoreda.

Els personatges que ens
presenta Veronese són fets
a semblança dels nostres
contemporanis, uns perso-
natges de gran densitat hu-
mana, amb una força capaç
d’expressar sentiments es-
sencials, lluny dels arque-
tips, amb una espessor de

Crítiques*teatre

Destil·lat de Txékhov

Els personatges
de Veronese
tenen una gran
densitat humana

FrancescMassip

breviure. Segueix Per a un
balanceig (1981), on una im-
pactant Kathryn Hunter
gronxa les paraules amb un
ritme lapidari, perquè Brook
ha prescindit del prescriptiu
balancí i l’ha assegut en una
cadira. Acte sense paraules II
(1964) introdueix l’humor
des de la desolació. Dos sacs
a l’escenari on dormen dos
éssers antagònics. Magni in-
corpora l’home enfastidit, a
qui tot surt malament, per-
què sempre fa el petarrell i
remuga. Houben fa d’opti-
mista i tot li va com una
seda. Ambdós acompleixen
les mateixes accions amb re-
sultats antitètics, usant un
prodigiós ventall de gestos
quotidians estrafets com un
parell de clowns. L’especta-
cle culmina amb Anar i venir
(1965), on tots tres, vestits de
senyores amb l’abric cordat i
barret, xafardegen en un
banc i eleven el murmuri a la
pura comicitat facial. Cha-
peau, mestre Brook!

*
Fragments, DE S. BECKETT. TEA-
TRE DE SALT, 17 DE NOVEMBRE

Quan la grandesa d’un
dramaturg topa amb
el trampolí d’un di-
rector genial, l’obra

es projecta a noves dimensi-
ons que l’espectador rep
amb salivera. Peter Brook
encadella cinc peces breus
de Beckett com l’orfebre en-
casta rares perles barroques
en una joia flamant. I el pú-
blic, ajupit en la foscor com
els mateixos personatges
beckettians, endrapa aspres
menges que director i intèr-
prets fan sucoses. El menú
de Brook s’enceta amb Frag-
ments de teatre I (1976), on
l’actor Marcello Magni incor-
pora un cec que esgarrapa
les cordes d’un violí i amb el
peu tempta el plat de les al-
moines; els ulls guerxos,
com apagats, mirant contra
el govern. Jos Houben fa
d’esguerrat que impulsa la
seva cadira de rodes amb un
bastó i prova de convèncer
l’orb de la necessitat d’asso-
ciar-se. Descarnada imatge
de la vida: som uns baldats
que ens parasitem per so-

Ajupits en la foscor
F.M.

La dificultat de posar en escena una òpera
A Barcelona li
faltaria un teatre
per al format mitjà
El 80% d’ocupació de què
parla Dietrich Grosse pre-
mia l’esforç d’una iniciativa
que ha anat creixent fins a

convertir-se en una propos-
ta de culte, formada per peti-
tes perles. Però a Barcelona
li falta un escenari adequat
per presentar-les de manera
estable: “Escenificar una
òpera suposa un gran esforç.
Aquest any hem col·laborat
amb el Liceu: ha estat fan-

tàstic, ens ha donat una in-
jecció de moral. També ens
ha acollit el TNC i l’Audito-
ri”. El FOB també ha pogut
fer una coproducció –La
Cuzzoni d’Agustí Charles /
Marc Rosich– amb el Sta-
atstheater Darmstadt, prop
de Frankfurt, en el marc de

la Fira del Llibre. Toni Rum-
bau i Dietrich Grosse reco-
neixen que ha estat un gran
esforç presentar cinc noves
creacions: “Ara hem de pair
tot el que hem fet. Som
dues persones individuals,
el nostre pressupost sí que
és de butxaca”, diu Rumbau.

‘Odola’, que
significa sang
en euskera, és
una versió lliure
de la tragèdia
grega ‘Antígona’

Uma Ysamat tancarà el FOB amb ‘Tarabàbula’, obra en què emprèn un viatge oníric amb el piano, que tracta com un personatge ■ FOB

primer pas amb quatre mú-
sics: Sílvia Vidal, piano; Pilar
Subirà, percussió; Elisabet-
ta Renzi, violoncel, i Joan
Morera, violí; dos cantants,
Montserrat Bertral i Xavier
Ribera-Vall, i un actor, Víc-
tor Álvaro. En el futur l’ac-
tor interpretarà un perso-
natge mut, però ara “parla,
substituint el cor”, explica
Rossinyol.




