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CRISTINA CALDERER

El factor sorpresa plana per tota la fastuositat que ensenya ‘Una nit d’òpera’

T E A T R E

‘Una nit d’òpera’

Ensenyar
les tripes

Francesc Massip

‘Una nit d’òpera’, de Jordi Milán. Intèrprets:

Jaume Baucis, Xavi Tena, David Ramírez,
Esther Soto, Neus Sanz, David Nadie, Meritxell
Huertas, Mònica Pérez, Toni Torres.
Escenografia: Castells Planas, Jordi Bulbena.
Vestuari: Cristina López, Andreu Sánchez.
Coreografia: Leo Quintana. Direcció: Jordi
Milán. Teatre Tívoli, 12 de juny.

El darrer espectacle de La Cubana podria promocio-
nar-se com una òpera per a qui no li agradi l’òpera. I
és que a Una nit d’òpera la representació d’Aida, de Verdi,
és l’excusa per fer una enginyosa i hilarant aproxima-
ció als intestins del món de l’espectacle, una divertida
passejada per les tripes del teatre. Per començar, fan
entrar el públic per la porta dels artistes i tècnics, et fan
passar per passadissos estrets i tortuoses escales i esca-
letes, et fan pujar a l’escenari entre els decorats que
estan enllestint, i finalment et condueixen al pati de
butaques, totes elles cobertes amb teles blanques, llot-
ges incloses. A escena algú va explicant minuciosament
l’argument d’Aida, fins que tothom s’acomoda. Llavors
t’adones que no estem davant l’embocadura de l’esce-
nari sinó a l’esquena, que la platea s’ha convertit en la
part del darrere de l’escenari i que veurem l’òpera entre
caixes, rere els bastidors sobre rodes que componen el
decorat pictòric. Dos monitors ens mostren, però, la
part del davant i en aquestes pantalles veurem el des-
envolupament de l’òpera. Òbviament, l’interessant
passa on som: al darrere. A l’arc del prosceni hi ha les
escales que pugen als camerinos dels cantants i a escena

feinegen i xafardegen el conserge, l’utiller, la sastressa,
el bomber, la perruquera, el porter, el maquinista i altres
tècnics que s’encarreguen de posar-nos al corrent de
l’òpera que es desenvolupa al fòrum, d’espatlles a nos-
altres i de cara a una vistosa platea que divisem al fons,
allà on se suposa que hi ha els veritables espectadors.
Però, sobretot, el que fan és informar-nos de les menu-
dències de l’ofici i de les manies dels artistes.

Tot plegat es presenta com una sessió d’Òpera a l’a-
bast, una mena d’ONG voluntarista enderiada a donar
a conèixer l’òpera pel mòdic preu d’una entrada de
teatre. La cosa es converteix en una paròdia del divisme
i les gelosies entre les cantants que rivalitzen pel millor
vestit passant-se per l’arc triomfal l’adequació al per-
sonatge: i així, la diva internacional Renata Pampanini,
una expressiva i fascinant Mònica Pérez,
es nega a fer el rol de l’esclava Aida amb
la pell enfosquida pel maquillatge o amb

uns humils parracs, i
es fa vestir com la rei-
na de Sabà, tot per su-
perar la glòria nacio-
nal Violeta Santesma-
ses, encarnada per una
contundent Esther So-
to que, en el paper de
princesa, hauria d’a-
nar més ben vestida
que la serventa. La ra-
diografia que La Cuba-
na fa de les picabara-
lles, així com dels per-
sonatges que ho prota-
gonitzen, és d’una cla-
ra precisió tipològica.
Resulta molt didàctica
la mostració dels me-
canismes i els trucs es-
cènics propis del teatre
vuitcentista, els basti-
dors sobre rodes, les
columnes d’aigua, les
arquitectures de drap i

els exèrcits de pega. Però és que, a més, La Cubana
aconsegueix la participació entusiàstica del públic, que
es presta a fer d’extra per rebre el faraó i no dubta a
calçar-se una careta de cartró a guisa de súbdit egipci,
i fins i tot puja a l’escenari per disfressar-se de soldat
imperial. Tampoc no s’està d’al·ludir irònicament a la
irrupció de directors d’escena entestats a oxigenar el
resclosit món de l’òpera ni que sigui amb un ball de
bastons com el de Bieito. Només una pega: la desme-
sura. L’espectacle ha de guanyar amb una bona reta-
llada, especialment quan l’exdiva Dora, una d’altra
banda molt eficaç Meritxell Huertas, s’empesca un in-
acabable monòleg sobre la irrepetibilitat de l’espectacle
i l’efímer del teatre amb una verbositat que aixafa el
ritme del muntatge.

Metrònom: l’alternativa al Sónar
Andreu Gomila

BARCELONA

M
etrònom ha
programat per
als dies 20, 21 i
22 de juny un
espai de música

que combina imatge i so en
viu, amb la participació d’ar-
tistes catalans, anglesos, ale-
manys i holandesos.

Una proposta que neix des-
prés de l’èxit de la Setmana
Internacional de Música Ex-
perimental que celebra la sala
del barri del Born cada gener.
La directora del certamen,
Barbara Held, es va adonar
que convivien a la ciutat una
sèrie de músics europeus que
treballaven la imatge i el so,
tot emprant des de les darre-
res tecnologies (com el duo
Yolande Harris i Bert Bongers)
fins a la música de fa tres
mil·lennis (és el cas de les per-
cussions d’Àngel Pereira). El
músic català serà l’encarregat
de donar el tret de sortida al
festival amb Aikido, inspirat en
l’art marcial japonès. Pereira
tocarà alhora 70 instruments
de percussió, tot comptant
amb les imatges d’Adolf Alca-
ñiz. “Es tracta d’una recreació
de com sento l’ aikido”, asse-
nyala Pereira, que destaca el
treball “subtil i essencial”
d’Alcañiz.

L’alemanya Anne Weller
presentarà Mappings. Travelling
barefoot, una proposta que
combina la feina de dos ordi-
nadors. El mateix dia, el 21 de
juny, l’anglesa Yolande Harris
i l’holandès Bert Bongers es-

trenaran un nou instrument,
el videoorgue, per portar a es-
cena Bat. Finalment, el trio
britànic format per Rhodrie
Davies (arpa), Matt Davis
(trompeta) i Mark Wastell (vi-
oloncel) representaran Trio.


