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Josep Caballé-Domènech i Iago Pericot dirigeixen ‘Il mondo della luna’ al Teatre Lliure

Iago Pericot i Josep Caballé dirigeixen ‘Il mondo della luna’, segon fruit del Taller d’Òpera creat pel Liceu i el Lliure

El viatge a la lluna
de Haydn i Goldoni

Toni Vall
BARCELONA

E
l Liceu i el
Teatre Lliure
produeixen
‘Il mondo

della luna’, òpera de
Haydn a partir d’u-
na obra de Goldoni
que satiritza els
costums i la moral
de la societat a
partir de l’odissea
de Buonafede, a qui
tothom fa creure
que ha estat trans-
portat a la Lluna.

Il mondo della luna és la segona
col·laboració entre Liceu i Lliure
per posar en escena una òpera
a partir d’una selecció de can-
tants joves. La Sala Fabià Puig-
server acollirà el muntatge en-
tre el 3 i el 8 de maig. L’argu-
ment gira a l’entorn del perso-
natge del ric Buonafede, a qui el
xarlatà Ecclitico, que es fa pas-
sar per astròleg, li fa creure que
ha experimentat un viatge a la
Lluna. El propòsit d’Ecclitico és
seduir la filla del crèdul
Buonafede. A partir d’aquí es
desencadenarà un joc d’equí-
vocs en què es veuen també in-
volucrades les seves altres filles.

Joan Matabosch, director ar-
tístic del Liceu, explica que
aquesta peça de Haydn és una
elecció idònia per a un taller
d’òpera perquè és una obra co-
ral, cosa que fa que el pes no
recaigui en un sol personatge, i
perquè és accessible a veus jo-
ves que encara s’estan educant
en el món de l’òpera.

La direcció d’escena va a càr-
rec de Iago Pericot i la musical
és de Josep Caballé-Domènech.
“Dedico aquesta òpera al Pep

Montanyès, que abans de morir
ja em va parlar de la possibilitat
de fer-la”, explica Pericot, que ja
havia tingut alguna experièn-
cia aïllada en el món de l’òpera
però que afronta Il mondo della
luna com a primera experiència
potent en aquest sentit. Pericot
explica que l’obra es va estrenar

el 1777 i que des de llavors han
canviat moltes coses, tret “del
joc i l’engany, per això hem
volgut potenciar al màxim
aquests aspectes”. Pericot ha
volgut apostar per un realisme
fantàstic, molt d’acord amb la
idiosincràsia buffa de l’obra, a la
vegada que actualitzant-la al

màxim a nivell estètic. El di-
rector posa l’accent en la im-
portància de la llum en el
muntatge i revela que hi ha un
efecte que sorprendrà perquè
“no s’ha fet servir mai”.

Caballé-Domènech explica
que el procés de selecció dels
cantants va ser molt laboriós i

que el repartiment s’ha elabo-
rat a partir de proves a partir
d’una llista inicial de gairebé
200 aspirants: “L’obra de Haydn
és una meravella però reque-
reix cantants que dominin tots
els registres”.

Iago Pericot considera que
l’obra és “misògina al cent per
cent” i que per això s’ha pro-
posat en tot moment “fer el
possible per reivindicar el pa-
per de la dona”. En aquest sen-
tit, Pericot considera també que
calia treballar “la transgressió a
través de la imaginació”. I va
més enllà afirmant que “Gol-
doni devia tenir un mal dia
quan va escriure l’obra, era
molt més bo del que demostra”.

M U S I C A L

‘Fama’

Virtuts i
defectes
perpetus

Juan Carlos Olivares

‘Fama’, de David De Silva. Adaptació: Daniel
Anglès. Dir.: Coco Comín i Ramon Ribalta.
Dir. musical: Oleguer Alguersuari.
Escenografia i il·lum.: R. Ribalta. Vestuari: C.
Comín i Carles Solé. Coreografia: C. Comín.
Principals intèrprets: Xenia Garcia, Sergio
Alcovér, Ferran González, Amauri Rolando
Reinoso, Damaris Martínez, Lucy Lummis,
Sonia Callizo, Jordi Grifell, Sandra de Victoria,
Xavi Duch, Ester Bartomeu, Yolanda Sikara,
Xavier Mestres, Albert Muntanyola.
Barcelona, Teatre Tivoli, 28 d’abril.

Aquesta és la llegenda d’un fenomen popular
que va néixer el 1980: Fame, un musical d’Alan
Parker centrat en les dures vides dels alumnes de la
High School for Performing Arts de Nova York.
Pel·lícula classificada per a “més grans de 18 anys”.
Cançons, coreografies i històries creuades de vio-
lència i repressió sexual, racisme, passions inter-
racials, avortaments, drogues, fracassos. Una radi-
ografia de la precoç fragilitat de l’esperança entre
electritzants números musicals.

Va arribar la sèrie de televisió. El mateix esce-
nari, els mateixos noms dels protagonistes. Durant
cinc temporades, les arestes més dures de la pel·lí-
cula es van polir fins a deixar-la apta per a tots els
públics. El 1990, David De Silva rescata la història
i crea un musical per al teatre. De l’original només
en queda el títol, la cançó, l’escenari, el reparti-
ment de caràcters i rols i l’esquema nuclear de la
trama.

En aquesta tercera encarnació de Fama, no queda
gairebé res de l’interessant equilibri entre drama i
música de la pel·lícula. El muntatge es conforma
amb una successió de vibrants escenes musicals
enllaçades per mers apunts dramàtics. La resta la
posa el públic, explotat en la seva nostàlgia. Virtuts
i defectes que es perpetuen en la versió catalana
dirigida per Coco Comín i Ramon Ribalta. Quan
ataca la banda i Comín posa els seus nois a ballar,

la funció adquireix la brillantor dels grans espec-
tacles. Llavors ressorgeix l’encant originari que va
fer del seu Chicago un muntatge recordat.

Comín sap com fer brillar al màxim els seus ba-
llarins, astúcia coreogràfica que desdibuixa la
comparació amb cossos més ben preparats però
possiblement molt menys motivats. També les veus
es mouen en aquest registre de sobrada efectivitat
i entrega. Menys encertat és el vessant estrictament
dramàtic. Trista i convencional direcció d’actors, la
de Ramon Ribalta. Un treball insuficient que es
percep sobretot en els intèrprets més experimen-
tats, com Ester Bartomeu i Xavier Mestres, ac-
tors-cantants que han mostrat més grans aptituds
en altres muntatges. Si els més bregats s’apaguen,
els joves no tenen ni la més mínima oportunitat de
mostrar ni una guspira del seu possible talent com
a actors.

Calla la partitura i Fama s’endinsa perillosa-
mente en el terreny del voluntariós amateurisme.
Tòpics interludis dramàtics que l’espectador ac-
cepta amb el desig que passin de pressa per tornar
a l’energia de la música i el ball. Fama, un gran èxit
com a espectacle físic i un petit fracàs com a peça
de teatre. Fama, una cançó ancorada en la memòria
i un explosiu número final que s’eleva com focs
d’artifici per damunt de tots els desequilibris de la
funció.


