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Dimecres passat, el Teatro Real de 
Madrid, com a part de l’Universal 
Music Festival, va estrenar a Es-
panya l’òpera Hadrian, de Rufus 
Wainwright, més conegut pel 
gran públic per la seva faceta  
de cantautor. La segona òpera 
d’aquest inquiet artista aterra 
avui al Festival Castell de Peralada 
amb una proposta escènica tan 
sorprenent com el relat que narra, 
centrat en l’amor controvertit i 
febril entre l’emperador Adrià i el 
seu favorit, Antínous. 

Wainwright va passar per Bar-
celona al mes d’abril per presentar 
aquest espectacle, ocasió en què va 
deixar clara la seva passió pel 
gènere líric. «Escriure òpera és el 
que més feliç em fa», va assegurar, 
abans de definir la seva obra com 
una «òpera convencional». Estre-
nada al Canadà el 2018 amb llibret 
del dramaturg canadenc Daniel 
MacIvor, Hadrian, efectivament, té 
una estructura formal a l’ús. Utilit-
za per a això, segons va comentar, 
«tots els recursos del gènere a tra-
vés d’un llenguatge clàssic, amb 
àries, duos i cors», tot i que sempre 
intentant bastir ponts entre l’àmbit 
de la música clàssica i el pop, en què 
Wainwright regna, i és considerat 
un dels cantautors més valorats de 
la seva generació. «Crec que hi ha 
massa distància entre la música 
clàssica i la comercial, i és necessari 
atraure nous públics als teatres 
d’òpera. Al Canadà, Hadrian va tenir 
una gran acollida i va atraure un pú-
blic que mai havia assistit a un es-
pectacle operístic», va detallar. 

Rere l’estela de Gershwin 

En la recerca d’un llenguatge que 
basteixi aquest pont, es podria dir 
que Wainwright segueix l’estela 
plantejada per Gershwin i la seva 
òpera-folk Porgy & Bess, en què fu-
siona el format operístic amb la 
música d’arrels negres com el jazz 
o el blues. L'aspecte popular amb el 
sofisticat. Wainwright ja ho va in-
tentar, i amb èxit, en la seva prime-
ra òpera, Prima donna (2012), ins-
pirada en la gran soprano Maria 

Callas. Aquesta vegada, va aclarir, 
es tracta d’«una òpera més com-
plexa que l’anterior». 

En els quatre actes de Hadrian, el 
compositor reviu l’últim dia de 
l’emperador Adrià l’any 138, quan 
recorda Antínous, el seu gran amor, 
sense deixar de banda, per des-
comptat, la política, l’incipient cris-
tianisme i les intrigues, prenent com 
a referent literari aquest gran èxit 
que continua sent Les memòries 
d’Adrià de Marguerite Yourcenar. Per 
a això es val d’un llenguatge musical 
en què prioritza la melodia i un liris-
me que mira Giacomo Puccini, tot i 
que, com Gershwin, no renuncia a 
les picades d’ullet al jazz i al blues. 

Tot això per donar forma al 
pro tagonista: «Quan vaig llegir  
per primera vegada Les memòries 
d’Adrià, una novel·la que va ins -
pirar almenys tres generacions 
d’ho mes homosexuals, em va as-
saltar a l’instant la idea de trans-
formar aquest personatge històric 
en òpera. Tant la seva naturalesa 
íntima com la seva salvatge gran-
desa semblaven adequades per a 

allò que l’òpera fa millor: crear 
una hiperil·lustració de les fosques 
vides interiors de les persones  
que s’enfronten a especials cir-
cumstàncies externes i, alhora, 
recórrer musicalment les dimen-
sions surrealistes que hi ha entre 
elles –va argumentar–. Segons la 
meva opinió, cap altra forma tea-
tral retrata veritablement la vida 
en una miríada de colors vibrants i 
brillants com ho fa l’òpera, i la 
història de l’emperador Adrià és 
un diamant perfectament tallat 
per a aquesta tasca». 

Crítica al patriarcat 

Wainwright també va apuntar que 
«gairebé immediatament després 
de la mort d’Adrià, els dictats patri-
arcals de la humanitat es van apo-
derar de la narració de la seva his-
tòria, i van deixar que la patètica 
observació antiga que ‘va plorar 
com una dona’ quan Antínous va 
morir ofegat, enfosquís tots els 
seus èxits i conquestes». 

A Peralada serà el protagonista 
de l’òpera el mateix intèrpret que 
va estrenar l’obra, l’aclamat barí-
ton nord-americà Thomas Hamp-
son. L’acompanyaran a l’escenari la 
soprano Alexandra Urquiola (que 
reemplaçarà la prèviament anunci-
ada Ainhoa Arteta com a Plotina) i el 
tenor Santiago Ballerini (Antínous), 
mentre que la proposta escènica se-
rà de Jörn Weisbrodt, marit del com-
positor, que s’inspira en imatges del 
fotògraf Robert Mapplethorpe. n

Rufus Wainwright 
porta l’amor gai 
d’Adrià a Peralada

El festival empordanès acull ‘Hadrian’, la segona 
òpera del cantautor pop canadenc, que s’inspira  
en l’emperador romà i el seu favorit, Antínous.
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Un moment de ‘Hadrian’, de Rufus Wainwright (a la foto de l’esquerra), al Teatro Real, dimecres.
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«Hi ha massa 
distància entre  
la música clàssica  
i la comercial», 
remarca l’artista 

«Al llegir el llibre  
de Yourcenar, vaig 
tenir la idea de 
portar el personatge 
a l’òpera», afirma
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