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Ja tenim opera per a tothom 
11 trovatore de Giusseppe Ver

di. Grup d'Opera de Barcelona. 
Escenografía: Anna Soler i Pierre 
Roca. Mestre de .cor: Lluís Angel 
Catoni. Direcció escenica: Marius 
Gas i Juanjo Puigcorbé. Direcció 
musical: Albert Argudo. (Barcelo
na, Grec 80. Teatre Grec de Mont
juic, 26 d'agost). 

«El temps hi fa més que nosal
tress. Amb aquestes paraules Al
bert Argudo, davant les gotes de 
pluja que comenc;:aven a caure 
amb una decidida insistencia, ens 
escatimava el final d'II trovatore. 
El temps feia més que ells, pero el 
Grup d'Opera de Barcelona 
s'havia llenc;:at amb il-lcsió al mun
tatge d'aquesta ópera de Verdi. 
\mb tota modestia, sense gran 

noms, sense grans «divi» que f~s
sin moure la gent, el GOB va de
mostrar que es podía fer ópera 
amb una qualitat mínima gens 
menyspreable i amb uns resultats 
globals queja voldrien per a elles 
d · a1tres manifestacions 
dramatiques. Es per aixo que 
aquest esforc;: per a constituir el 
Grup d'Opera i de ser capac;: de 
donar una representació com la 
que comentem ha de passar 
necessariament davant de qual
sevol altra consideració. Cal fer 
constar i l'ajut que els serveis de 
cultura de l'ajuntament han ator
gat al projecte, ja que l'han fet 
possible i, a més, l'han fet servir 
- gairebé un cop d'efecte 
teatral - com a colofó de la tem
porada d'enguany al teatre Grec. 
La presencia de Jordi Pujol a 
l'acte -Un lloc entre els morts, 11 
trovatore- remarca l'interes que 

ccll trovatore». (Foto Pau Barceló) 

les altes esteres polítiques co
mencen a sentir pel nostre món 
teatral. Tant de bo aixo es tra
dueixi en unes línies polítiques 
teatrals ben ciares, concretes i, 
sobretot, efectíves! 

El públic, que omplia gairebé 
tot el Teatre Grec, valora la deci
dida aportació del Grup d'Opera i 
subratlla amb aplaudiments i 
«bravos» forc;:a moments de la re
p resentació. 11 trovatore va 
comenc;:ar amb unes pors exces
sives i es consolida a partir de 
l'inici del segon acte amb la nota
bilíssima Stride la vampa que ens 
dona la vena chamatica de Rosa 
Maria Ysas. Tot i que !'estructura 
del genere operístic destaca sem
pre la feina deis protagonistes, 
voldria, en aquest comentari, des
tacar, per sobre de tot 

!'extraordinaria labor d'equip del 
Grup d'Opera de Barcelona, el 
qual ens dona una representació 
que tenia molts moments bellís
si ms. Vull destacar , també, la 
prudencia de Marius Gas i Juanjo 
Puigcorbé en el muntatge escenic 
que amb una arida escenografía i 
amb les exigencies frontals del 
genere hagueren de confiar bona 
part de l'efectivitat de la. seva .fei 
na a !'estrategia deis llums. 

Voldria d'alguna manera enco
ratj ar al maxim el nou Grup 
d'Opera de Barcelona i, és ciar, 
l'ajuntament de la ciutat, i dema
nar que aquestes representa
cions no s'acabin al Teatre Grec. 
Que aquest esforc;: per popularit
zar !'ópera a Barcelona no sigui 
un esforc;: arnat 
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