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'Només per a uns quants?' demostra al Teatre-Auditori que l'òpera és a tot arreu
L'espectacle 'Només per a uns quants?', de Simfonova, ha
arribat aquest divendres al Teatre-Auditori per fer descobrir
al públic que l'òpera és present en la nostra vida diària. La
pedagogia i la qualitat musical s'han fusionat sobre l'escenari
per fer entendre als espectadors les peces més clàssiques de la
història d'aquest gènere.

Qui pensi que l'òpera i la música simfònica són només per a uns quants està ben equivocat. Aquesta és la tesi
que persegueix Simfonova, un segell que ha nascut per demostrar que tots estimem aquests gèneres musicals i
formen part de les nostres vides. Si una cosa ha demostrat 'Només per a uns quants?' és que l'òpera viu amb
nosaltres, ja sigui a la televisió, al cinema, al futbol, a la política i fins i tot als rituals més socials. Ho ha
explicat el director artístic de Simfonova, el periodista Marcel Gorgori.
Marcel Gorgori: A la parada dels Ferrocarrils, a la feina, quan sona un mòbil, a l'ascensor, són llocs on
l'òpera és present.
Durant dues hores Gorgori ha introduït cada peça musical que l'Orquestra Barcelona Filharmonia, el Cor
Camerata Impromptu i un bariton, dues sopranos i un tenor han interpretat deixant impactats els espectadors.
Peces com 'Nessun dorma!', 'Va pansiero' i la 'Marxa nupcial' han estat explicades de forma pedagògica per
enriquir l'escolta del públic. De fet, Simfonova ha nascut per demostrar que hi ha una altra manera de
consumir l'òpera.
Marcel Gorgori: El que farem és fer concerts de màxima qualitat musical però els enriquirem amb
recursos de comunicació que ara mateix no s'utilitzen en aquest gènere.
Després de l'actuació al Teatre-Auditori, el muntatge seguirà ara la seva gira pel Teatre Fortuny de Reus,
l'Atlàntida de Vic, el Teatre de Tarragona i l'Auditori de Girona. Simfonova seguirà ensenyant, a tots aquests
escenaris, que l'art si s'explica pot arribar encara més endins de l'ànima.
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