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je suis narcissiste (òpera bufa)
música Raquel García-Tomás
llibret Helena Tornero
direcció musical Vinicius Kattah
direcció escènica Marta Pazos
cia. Òpera de Butxaca i Nova Creació

Celebrem el 25 aniversari d'Òpera de Butxaca i Nova Creació amb una peça
sobre un dels mals del segle XXI, en coproducció amb el Teatro Español, el
Teatro Real i el Lliure. Quan l’ego es fa tan gros que envaeix tots els espais, i
sobretot els virtuals, només queda una opció per amansir-lo: venir a l’òpera!
Je suis narcissiste es va estrenar el 7 de març de 2019 al Teatro Español.
més informació www.teatroespanol.es/je-suis-narcissiste

La ironia suavitza allò insuportable.
Thomas Bernhard

No sap qui és el que veu, però el que veu l’enamora
i la figura fal·laç que enganya els seus ulls els anima.
Ximple, per què una imatge que fuig vols prendre debades?
El que pretens no és res; el que estimes se’n va si tu el deixes.
És tan sols un reflex de la teva imatge, aquesta ombra;
res de propi no té: ha arribat amb tu i amb tu es queda;
se n’aniria amb tu si tu poguessis anar-te’n.”
Ovidi
Les metamorfosis, Llibre III. Trad. Jordi Parramon
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Montjuïc – del 12 al 14 d’abril

Je suis narcissiste (òpera bufa)
música Raquel García-Tomás
llibret Helena Tornero
direcció musical Vinicius Kattah direcció escènica Marta Pazos
cia. Òpera de Butxaca i Nova Creació
intèrprets

Elena Copons Clotilde / María Hinojosa les dones / Toni Marsol
Giovanni / Joan Ribalta els homes

músics de l'Orquestra Simfònica Camera Musicae flauta Alejandro Ortuño / oboè
Pau Roca / clarinet Lluís Casanova / fagot Dan Bosinceanu / trompeta Carlos Martí
/ piano Jordi Humet / violins Joel Bardolet concertino, Christian Torres, Bernat Prat
i Andrea Chao / violes Bernat Bofarull i Fèlix Gallego / violoncels Ferran Bardolet i
Oriol Prat / contrabaix Enric Boixadós
escenografia Fernando Ribeiro / vestuari i caracterització Pier Paolo Álvaro /
il·luminació Nuno Meira / so Sixto Cámara / moviment Amaya Galeote
cap tècnic José Díaz / regidora Melani G. Bello / maquillatge Txus González i Noemí
Jiménez / alumne en pràctiques de la Universitat Internacional de Catalunya UIC
Víctor Zapata / producció executiva OBNC Raül Perales / comunicació OBNC Neus
Purtí / direcció artística OBNC Marc Rosich / direcció OBNC Dietrich Grosse
construcció d’escenografia Josué Rodrigues / postissos, perruqueria i pròtesis Teatro
Real
i els equips del Teatre Lliure
coproducció Òpera de Butxaca i Nova Creació, Teatre Lliure, Teatro Español i
Teatro Real amb la col·laboració de Mondigromax, de l’SGAE i l’acompanyament de
la Fundació Catalunya Cultura amb el patrocini de l’hotel Negresco Princess
amb el suport de l’Institut de Cultura de Barcelona i el Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya
espectacle en castellà / durada 1h. 15’ sense pausa
seguiu #JeSuisNarcissiste i #25OBNC al twitter
horaris divendres a les 20:30h. / dissabte a les 19h. / diumenge a les 18h.
preus 29€ / 26€ compra avançada / 24,50€ amb descompte / 18€ Tarifa Plana Abonament
Espectador (per a entrades fora d'abonament) / 15€ grups universitaris, Carnet Jove, -30 i tarifa
Última Fila / 9€ Generació Lliure (últim minut) / 7€ grups de secundària
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Per venir a veure aquesta òpera no hauràs d’acceptar cookies.
Ni hauràs de demostrar que no ets un robot. Pots ser-ho si vols.
No ens quedarem amb les teves dades per tal d’investigar els teus gustos.
No t’enviarem publicitat sobre els espectacles que t’agraden.
Tampoc ens importa massa què penses i per tant no pretenem dir-te allò que
vols sentir.
De fet la nostra intenció és més aviat contrària.
Cantar als quatre vents allò que no vols sentir.
Que molt probablement no ets una artista, encara que ho digui Instagram.
Que molt probablement no ets una filòsofa, encara que ho digui Twitter.
Que molt probablement no tens 700 amics, encara que pengis al teu mur un
selfie des del pati de butaques i agradi a tothom.
Encara que deixis ben clar que tu has estat aquí.
Que n’has format part.
Que sense tu no hauria estat possible.
Aquest espectacle no serà un mirall.
Pretén ser una finestra.
Una finestra oberta a una vida molt similar a la teva o la meva.
Vides voltades de miralls.
Que assenteixen.
Que escolten.
Que anoten tot allò que diem i sempre ens donen la raó.
Però t’hem de donar una mala notícia: no tens la raó.
No la tens gairebé mai. Encara que els teus 700 amics te la donin
diàriament. Ells tampoc la tenen. La majoria gairebé mai té la raó. El que
passa és que una ha d’estar molt boja per aconseguir escoltar alguna cosa
diferent d’allò que ja pensa. I molt més per concedir-li el benefici del dubte.
La nostra protagonista no en sap res, de tot això. Però ho sabrà. Hem vingut
a fer-ne ús, d’aquest benefici. El del dubte. No sabem si estem boges. Per si
de cas, anirem al psiquiatre. Però tu vens amb nosaltres.
Marta Pazos
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sinopsi
La Clotilde té un problema. O dos. O tres. Un mal dia el té qualsevol, però quan
els esdeveniments es precipiten fatalment, dramàticament, hiperbòlicament, un
pot acabar fent-se preguntes sobre els déus, el destí, el preu de la fruita i
d’altres elements inquietantment imprevisibles.
Vagi on vagi o faci el que faci, la Clotilde no fa altra cosa que topar amb
personatges que li fan la vida més difícil. Tant és que sigui la seva parella, la
seva mascota, el seu cap, un ascensorista, un artista o un treballador de
pompes fúnebres, sempre acaba trobant-se amb el mateix tipus de persona.
Individus (o indivídues) amb capacitats òptimes per parlar, però capacitats
ínfimes per escoltar. Que potser porta incorporada sense saber-ho una espècie
d’imant que atrau aquesta mena d’egos? Existeix alguna solució possible? La
Clotilde demana ajut al doctor Giovanni, psiquiatra excèntric de fama còsmica.
Serà finalment ell la solució de les seves penes? Aconseguirà la Clotilde vèncer
allò que sembla una cruel broma del destí?
Primera escena. Consulta del Doctor Giovanni, psiquiatra de classe alta. A ell
s’adrecen tota mena de casos desesperats. És un professional altament
reputat, conegut pels seus mètodes una mica excèntrics, però alhora eficaços.
El despatx és bastant bufó. Ens ha quedat molt bé. Una taula de despatx, amb
els seus complements. Un petit divan. La butaca giratòria, molt còmoda.
Gairebé sembla de pell de veritat. Mobiliari senzill i alhora elegant. La persona
que ben aviat entrarà per la porta del despatx és la Clotilde, la nostra
protagonista. Ens ha quedat bastant bufona també. Però continuem. Deixem
que sigui ella mateixa qui ens expliqui les seves peripècies. M’encanta la
paraula “peripècies”, és molt bufona també. Entra la Clotilde. Els cabells,
esvalotats. La respiració, esverada. Us la deixem així, lliure, a veure què fa.
Podria succeir a qualsevol ciutat. Podria estar succeint ara mateix, en aquest
mateix instant (quina por).
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una història sobre el narcisisme? per què?
Perquè és un bon moment per a parlar-ne. El narcisisme viu un bon moment.
Tot sembla fer costat a la seva florida. Les xarxes socials, els programes
d’artistes, cuiners, decoració, tot el que calgui per mostrar al món com en som,
de grans. Perquè som molt grans. És una expressió que darrerament se sent
molt: “Ets molt gran.” “És una gran.” I és cert. Som grans. Tothom vol ser gran.
Els grans del món surten a grans titulars, fan grans casaments, evadeixen
grans quantitats de diners, compren grans cases, construeixen grans edificis i
obren grans botigues. Les empreses també es fan grans. Es construeixen
grans carreteres, vies, autopistes que solquen els camps, els boscos, les
muntanyes. Els avions fan grans distàncies. Les persones també són grans: les
seves imatges apareixen a grans pantalles, fan grans discursos, celebren els
seus grans triomfs econòmics, esportius, electorals... Ho estem fent tot molt
gran. Alguns joves també volen ser grans: publiquen les seves aficions, els
seus reptes, els seus assetjaments, els seus intents de suïcidi, els seus intents
d’homicidi: que tothom ho vegi, que arribi lluny, a l’altra banda del món, ser
gran, més gran que el món. La corrupció també és gran, grans són les estafes,
les humiliacions, les llistes de l’atur, les retallades de la Seguretat Social, els
suïcidis, les peticions d’asil, les deportacions, les vendes d’armes, les morts de
civils.
L’important és que sigui gran, l’important és que em segueixin, l’important és
quants “m’agrada” he aconseguit al final del dia. Quanta grandesa. Algú hauria
de retratar tals proeses.
Per què? Perquè sí. Perquè som molt grans. No?
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si una tarda de tardor, en un cafè de Viena...
Una tarda de setembre dues dones, l’Helena (llibretista) i la Raquel (compositora), van
seure en un cafè digne d’una obra de Thomas Bernhard i van desfogar algunes de les
seves diverses frustracions després d’un procés de creació diguem-ne esgotador. Van
parlar una mica de tot: de la vida, de la mort, dels homes, de les dones, d’això i d’allò. I
aquell dia van decidir que la propera òpera que fessin juntes hauria de tenir humor.
Humor negre, naturalment, per alguna cosa es trobaven en un cafè digne d’una obra
de Thomas Bernhard. Fins i tot van pensar un possible títol: “Narcisista a la vista” o
alguna cosa igual d’horrible. No, no estaven borratxes: és difícil –i car– emborratxar-se
en un cafè de Viena. Especialment si un no és d’allà sinó d’un país de més al sud.
Ni la llibretista ni la compositora recorden molt bé a hores d’ara en quin moment van
començar a parlar del narcisisme. Potser el fet d’estar en aquells moments treballant a
Viena, bressol i llar del senyor Freud –fins que el nazisme el va fer fora– va tenir
alguna cosa a veure. Pot ser que una d’elles tot just vingués de visitar la casa-museu
del famós psicoanalista també hi va influir. Això i parlar de la llista de personalitats
narcisistes que campen pel món... pel món i per Àustria sobretot, que diria Thomas
Bernhard. No és gens estrany que el pare de la psicoanàlisi desenvolupés el seu talent
en una ciutat com Viena, doncs. Sigmund Freud, que va ser, segons Jaume Melendres
“un home de dretes que va fer descobriments d’esquerres”, va marcar malgrat tot i
durant molt de temps la imatge del narcisisme en afirmar que les dones tendien més al
narcisisme que els homes. Freud afirmava això perquè la dona, deia, estava més
predisposada a ser objecte d’amor i tenia una major preocupació per la seva aparença
física. No sé quina mena d’homes va conèixer Freud. La veritat és que els temps no
estaven per a pensar en la moda, precisament. Però vaja, que italians no ho deurien
ser segur. Durant anys, tothom va ser fidel a aquesta tradició sexista.
Avui, en canvi, les estadístiques no estan gaire d’acord amb ell: segons els estudis
més recents, no només hi ha més homes narcisistes, sinó que solen ser més
manipuladors, més autoritaris i més assedegats de poder i de lideratge. El model de
societat patriarcal hi ajuda, naturalment. Això sí, sembla que tant els homes com les
dones narcisistes són igual de presumits/presumides. En això hem aconseguit la
igualtat, senyor Freud. Ara els homes són tan presumits com nosaltres. Bravo. Som
tan grans.
En fi, la conclusió a tot això ve a ser aquesta. Si una tarda de tardor en un cafè de
Viena una dona (llibretista) li proposa a una altra dona (compositora) de fer una òpera
bufa sobre el narcisisme està –sense saber-ho– corrent un risc enorme. Gran.
Grandíssim. Perquè hi ha una alta altíssima probabilitat que l’altra dona (compositora)
accepti la proposta. I a partir d’aquí ja no hi ha marxa enrere. Tan sols hi ha un camí
ben farcit de molta feina, música i humor. Negre, naturalment.
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la premsa ha dit...
“Je suis nacissiste és una excel·lent òpera còmica i el llibret d'Helena Tornero tracta en
clau d'humor l'individualisme i les obsessions del món actual. [···] Ens trobem davant
un espectacle de veritable qualitat. Que demostra que no tenim per què témer l'òpera
actual, el que cal fer és oferir-la amb certa freqüència i, si és possible, així de bé. Fins i
tot és possible acostar-se a l'òpera còmica, divertir sense banalitzar i mostrar talent.
Raquel García‐Tomás ens ha ofert un somriure creatiu que una directora intel·ligent i
uns intèrprets excepcionals han portat fins a uns espectadors que s'ho han passat molt
bé.”
Tomás Marco (El Mundo)
“Je suis narcissiste és, en principi, una òpera còmica, tot un risc. En ella, Raquel
García-Tomás realitza una música portentosa que mostra una compositora plena de
recursos i d’imaginació. [···] Convindrà seguir amb atenció qualsevol nova aventura
d'aquesta creadora barcelonina en plena maduresa.”
Jorge Fernández Guerra (El País)
“Excel·lent estrena de Je suis narcissiste, òpera bufa de la compositora Raquel
García-Tomás i amb llibret d’Helena Tornero. Divertida, transgressora, amable amb
l'aficionat a l'òpera, boja, absurda, crítica, entranyable. Un dels descobriments dels
últims mesos.”
Gabriel Ramírez (Correo de Andalucía)
“La música és una mescla d'estils i fa que la primera hora sigui trepidant. Ens delimita
amb precisió des de l'inici el to divertit, hilarant i irreverent però alhora intel·ligent. Una
història que parodia la nostra pròpia existència, que ens fa somriure i deixar anar més
d'una riallada; en el fons com la vida mateixa, això tan transcendent i intranscendent.”
Leticia Yustos (Doce notas)
“García-Tomás compon una partitura sense complexos, barrejant estils i formes. Però,
el més important, ho fa pensant en l'espectador. Portem dècades en les quals els
compositors han estat ‘creant’ per satisfer els seus egos, el seu narcisisme? [···] La
música de Je suis narcissiste no és nomes ‘escoltable’, sinó que és molt agradable,
completa. Barreja parts simfòniques amb electrònica i, a més, està al servei del llibret,
del que es conta. Els quatre cantants –magnífics actors a més– estan magnífics. [···]
Un espectacle divertit, enginyós, d'altíssim nivell, que fa que, per fi, ens ho passem bé
en una estrena d'una òpera contemporània.”
Nacho Fresno (Shangay)
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música
Raquel García-Tomás
Barcelona, 1984
Compositora especialitzada en creació multidisciplinària
i col·laborativa que finalitza la seva tesi doctoral al
Royal College of Music de Londres. Dins dels seus
projectes més destacats es troben creacions conjuntes
amb l’English National Ballet, la Royal British Society of
Sculptors, la Royal Academy of Arts i el Dresdener
Musikfestspiele. Durant la temporada 2015/16, va ser la
compositora convidada del festival de música
contemporània Sampler Sèries de L’Auditori de
Barcelona. La Raquel ha estat guardonada amb el
Premi El Ojo Crítico de Música Clásica 2017, atorgat
per RTVE, “per l’originalitat dels seus plantejaments i per l’ús i combinació del
llenguatge compositiu amb llenguatges tecnològics i audiovisuals”.
Al llarg de la seva carrera, la seva música ha estat estrenada a L’Auditori, al Teatre
Lliure, al Palau de la Música Catalana, al CCCB, a la Fundació Tàpies, al Centre d’Arts
Santa Mònica, al Palau de la Música de València, en Es Baluard de Palma de
Mallorca, l’Auditorio de Zaragoza, el Teatro Galileo, La Casa Encendida i l’Auditorio
400 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. En circuit internacional, les seves
obres s’han interpretat a Berlín, Dresden, Karlsruhe, Stuttgart, Viena, Orleans, Lió,
Basilea, Lausana, Porto, Edimburg, Nagoya, El Cairo, Rosario, Buenos Aires i
especialment a Londres (St. Martin in the Fields, Amaryllis Fleming Concert Hall,
National Portrait Gallery, Royal British Society of Sculptors, Royal Academy of Arts i
The Place). García-Tomás ha rebut encàrrecs i ha col·laborat amb conjunts com ara
l’Oslo Sinfonietta, Phace Ensemble, Experimental Funktion Ensemble, CrossingLines
Ensemble, Ensemble Sonido Extremo, Barcelona Clarinet Players, bcn216,
PluralEnsemble, Taller Atlántico Contemporáneo i Variable Geometry, entre altres.
En el marc de creació operística, ha treballat a DIDO Reloaded, produïda per Òpera de
Butxaca i Nova Creació i ha estat guardonada, gràcies al projecte go, ÆNEAS, go!,
amb el Berliner Opernpreis’14 de la Neuköllner Oper de Berlín. Així mateix, ha
col·laborat com a compositora i vídeocreadora amb el director d’escena berlinès
Matthias Rebstock en la creació de Büro für postidentisches Leben estrenada al
Festival GREC i a la Neuköllner Oper de Berlín. El 2015, va estrenar disPLACE –
Història d’una casa al festival vienès MusikTheaterTage Wien, una òpera que la
temporada 2016/17 es va reinterpretat al Centre d’Arts Santa Mònica i en la
programació del Teatro Real de Madrid a la Sala Negra dels Teatros del Canal.
més informació www.raquelgarciatomas.com
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llibret
Helena Tornero
Figueres, 1973
Llicenciada en Direcció i Dramatúrgia per l’Institut del
Teatre de Barcelona. Ha treballat com a directora
escènica, actriu, cantant, guionista, traductora teatral i
professora d’escriptura i literatura dramàtica.
En teatre ha escrit, entre d’altres: El vals de la garrafa
(Premi Joan Santamaria 2002), Submergir-se en l’aigua
(Premi SGAE 2007), Suplicants (Temporada Alta 2008),
De música i d’homes (2009), Apatxes (Premi de Teatre
14 d’abril 2009), You’re pretty and I’m drunk (Teatre
Lliure 2011), Ahir (Yesterday) (Theatre Uncut, Londres
2012), No parlis amb estranys (Teatre Nacional de
Catalunya, 2013), Bunker (com la grisa majoria dels mortals) (Nau Ivanow/Festival
Grec 2013), Love & Fascism (Festival d’Istanbul, 2014), Kabarett-Protokoll (Teatre
Maldà 2014/Teatre Romea 2018), disPLACE (Musiktheatertage, Viena 2015), Una
conferència ballada (Mercat de les Flors, 2016), Fascinación (Premi de Teatre Lope de
Vega 2015), Vingt-trois avril mille-six-cent-seize a partir de les obres de William
Shakespeare (Théâtre Pitoeff, Ginebra, 2016), Estiu (Cia. La Fil·loxera, 2017) i You
say you want a Revolution (Teatre Lliure, 2018).
També ha traduït obres de teatre d’autors com ara Evelyne de la Chenelière, Michel
Marc Bouchard, Sylvain Levey, Fabrice Melquiot, Dennis Kelly, Paula Vogel, David
Greig i Joël Pommerat.
És membre fundadora de Paramythádes, un grup de professionals de les arts
escèniques que realitzen tallers de dansa, teatre i música als camps de refugiats. Les
seves darreres dramatúrgies han estat Kalimat (2016), a partir dels testimonis del
camp de refugiats de Nea Kavala, estrenada al Teatre Nacional de Catalunya dins un
projecte de teatre social, i Trees never get tired (2017) estrenada al Teatre Municipal
de Polikastro (Grècia) amb un repartiment format per persones gregues de la regió de
Kilkis i persones en espera de refugi procedents de Síria, l’Iraq, Eritrea i Somàlia entre
altres.
Algunes de les seves obres han estat traduïdes a l’anglès, el francès, l’alemany, el
grec i l’italià. Actualment ha estat seleccionada com a autora per al projecte europeu
de Fabulamundi.
més informació http://www.fabulamundi.eu/ca/helena-tornero-3/
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direcció musical
Vinicius Kattah
Brasil, 1986
És el nou director general de música del Teatre Estatal
de Kosice, a Eslovàquia.
Els èxits operístics de Kattah van començar després de
guanyar el 1r. premi al concurs internacional Blue
Danube Opera Conducting Competition 2011 i el 3r.
premi al 7è. concurs internacional Luigi Mancinelli 2016.
Kattah viu a Viena (Àustria) i durant els últims 8 anys ha
treballat amb diverses orquestres a la Wiener
Staatsoper, Musikverein, Konzerthaus, Hofburg i
Schloss Schönbrunn entre altres. La seva feina com a
director d'orquestra l’ha portat per tot el món, inclosos els Estats Units, el Brasil i molts
països d'Europa, l’Orient Mitjà, Austràlia, la Xina i el Japó.
Kattah ha estat també el director convidat de l'Òpera Nacional Eslovaca, on va dirigir
l’estrena de l’òpera de Ravel L'Heure Espagnole i el ballet Daphnis et Chloè la
temporada 2017/18, i és el principal director convidat de les Orquestres BarenboimSaid a Palestina.
Kattah ha dirigit recentment l’estrena mundial de l'òpera Cinderella de la jove
compositora Alma Deutscher (11 anys), que es pot veure al documental de la BBC
Finding Cinderella.
Kattah va començar a dirigir en una edat primerenca i va rebre una beca per estudiar
al costat del famós director d'orquestra Helmut Rilling a Alemanya i als Estats Units.
Després de completar els estudis, la carrera de Kattah el va portar a l'òpera. Va ser
mestre repetidor de cantants d’òpera i ajudant de director d'orquestra a l'Òpera de
Colònia, i director convidat en molts teatres d'òpera d'Europa.
El 2013, Kattah va dirigir l'opereta Wiener Blut al Langenlois Festspiel, amb la direcció
escènica de Philipp Harnoncourt. El talent musical de Kattah també l’ha portat a
l'escena de la música moderna, on ha dirigit òperes com Azrael de Dirk D'Ase per al
Wien Modern Festival, disPlace per al Musiktheatertage de Viena el 2015, i ha treballat
com a director assistent i mestre repetidor per a la Neue Oper de Viena.
més informació www.viniciuskattah.com
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direcció escènica
Marta Pazos
Pontevedra, 1976
Directora escènica, intèrpret i escenògrafa. És directora
artística i dramaturga de la companyia Voadora, amb la
qual ha desenvolupat un llenguatge propi basat en la
hibridació de disciplines artístiques i la investigació
escènica constant. És llicenciada en Belles Arts per la
Universitat de Barcelona en l’especialitat de pintura.
Comença a dirigir l’any 2000, i desenvolupa el seu
treball a cavall de Portugal i de l’Estat espanyol.
Les seves posades en escena han estat presents
internacionalment al Brasil, la República Txeca, a
Moçambic, França i Portugal en escenaris com ara la
MA Scène Nationale, el Festival de Almada, el FITEI, el Festival de Agosto de Maputo,
el Festlip i la Capital Europeia da Gultura-Guimarâes 2012.
A l’Estat espanyol, ha presentat espectacles al Centro Dramático Nacional, al festival
Temporada Alta, al Festival de Almagro, a Clásicos en Alcalá, a Olmedo, al Fringe
Madrid, al MIT Ribadavia, a l’AltVigo, a Escenas do Cambio, al Centro Dramático
Galego... Algunes de les seves escenificacions més rellevants són: Martes de
Carnaval, de R. del Valle-Inclán, un muntatge per al Centro Dramático Galego; Sueño
de una noche de verano, de W. Shakespeare, on ofereix una mirada de l’obra clàssica
des d’una perspectiva transgènere; Tokio3, que va ser finalista als Premios Max 2013
al Millor Espectacle Revelació; l’òpera Barbazul, a partir de l’obra de Béla Bartók; Don
Juan, de Molière, un projecte sobre la llibertat a la tercera edat fet amb majors de 65
anys i que es va presentar també a Portugal i França, i Garage, sobre el paper de la
dona en la indústria automobilística, un espectacle interpretat per treballadores de
Peugeot-Citröen amb el qual es va inaugurar la temporada 2017/18 de la MA scène
nationale – Pays de Montbéliard de França.
Ha rebut, entre altres guardons, tres Premios de Teatro María Casares, dos com a
directora (la més jove a rebre aquest guardó) i un com a escenògrafa (l’única dona que
ha rebut el premi en vint edicions).
Com a intèrpret, ha treballat en muntatges d’òpera sota la direcció musical de Rui
Massena al Teatro Nacional São João de Porto, o Diego García al Centro Dramático
Galego, entre altres.
L’any 2007 funda a Santiago de Compostela la companyia Voadora amb l’actor Hugo
Torres i el productor Jose Díaz, en què desenvolupa un treball d’investigació de
creació escènica i dramatúrgia contemporània. Voadora ha rebut en la seva trajectòria
més d’una desena de premis de teatre, entre els quals el Premio de la Crítica de
Galicia 2013.
més informació www.martapazos.es
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aquest espectacle forma part del recorregut
AUTOEXPLORADORS
com també l’espectacle següent:

EL TEMPS QUE ESTIGUEM JUNTS
dramatúrgia i direcció Pablo Messiez
cia. La Kompanyia Lliure
Montjuïc/Espai Lliure. del 16/05 al 2/06
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òpera de butxaca i nova creació
25 anys creant òpera contemporània
Òpera de Butxaca i Nova Creació celebra els seus vint-i-cinc anys com a entitat
cultural única al país dedicada a la producció i promoció de creació d’òpera
contemporània. Al llarg de vint-i-cinc anys, l’OBNC ha funcionat com un motor
generador de nous projectes i noves sinèrgies. Des que l’OBNC va néixer a l’humil
escenari del Teatre Malic, de la mà de Toni Rumbau, fins a l’estructura creada avui
dia, la nostra entitat ha anat teixint incansablement una xarxa de complicitats que ha
fet possible el naixement d’obres contemporànies en el camp de la lírica. Amb 25
anys d’activitat hem impulsat més de 30 òperes noves, 76 obres exhibides, amb
més de 35.000 espectadors. La nostra confiança en el talent jove dels artistes locals,
tant compositors i llibretistes com directors d’escena, es combina amb aliances i
complicitats nacionals i internacionals. Han estat còmplices de les nostres propostes
grans teatres i festivals d’arreu d’Europa com ara l’Staatstheater de Darmstadt, el
Theater Basel a Basilea, l’Oper Halle, Musiktheatertage de Viena o la Neuköllner
Oper de Berlín). També hem rebut rebut el suport d’institucions pròximes com el Gran
Teatre Liceu, el Teatre Lliure, el Festival Castell de Peralada o el Teatro Real i
elTeatro Español de Madrid. De mica en mica, obra rera obra, l’OBNC ha acabat
impulsant un volum ingent de noves peces líriques que, vistes en conjunt, demostren
la importància de la feina feta en aquest llarg camí. Aquestes obres que ens parlen de
manera propera i actual, de manera crítica i innovadora, formen ja un patrimoni i
identitat cultural innegable de la creació musical del país.
Per commemorar el 25 aniversari, a banda de Je suis narcissiste, l’OBNC presenta:
12 i 13/04 2019 - seu de la SGAE a Catalunya
Jornades ÒPERA & DONA - La presència femenina en la creació i en la direcció
d’òpera i d’arts escèniques. Coordinació Mònica Pagès.
Organitza OBNC amb el suport de Fundació SGAE, Institut Ramon Llull, Departament
de Cultura i Ajuntament de Barcelona patrocinat per Hotel Negresco Princess.
18/07 2019 - Festival Castell de Peralada / 13, 14 i 15/02 2020 Gran Teatre del Liceu
Diàlegs de Tirant e Carmesina música Joan Magrané llibret i direcció d’escena Marc
Rosich a partir deTirant lo Blanc de Joanot Martorell direcció musical Francesc Prat.
Coproducció OBNC amb el Gran Teatre del Liceu amb la col·laboració de
Mondigromax, La caldera Les Corts i la SGAE amb l’acompanyament de la Fundació
Catalunya Cultura amb el suport de l’Institut de Cultura de Barcelona i el Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
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18, 19 i 20/09 de 2019 – Sala Beckett
OCAÑA, Reina de las Ramblas direcció d’escena i textos Marc Rosich direcció musical
i arranjaments Marc Sambola
Coproducció OBNC amb la participació de la Sala Beckett amb la col·laboració de
Mondigromax i la SGAE amb l’acompanyament de la Fundació Catalunya Cultura amb
el suport de l’Institut de Cultura de Barcelona i el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.
El programa 25 anys d'Òpera Butxaca i Nova Creació compta amb les institucions i
entitats col·laboradores següents:

coproductors

amb la col·laboració de

amb el suport de

amb l’acompanyament de
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OBNC

web nova!

https://www.obnc.cat/

equip OBNC
Dietrich Grosse
Marc Rosich
Raül Perales
Neus Purtí

direcció
direcció artística
producció
comunicació

grosse@obnc.cat
marcrosich@me.com
produccio@obnc.cat
operabutxacacomunicació@gmail.com

xarxes socials
Facebook
Twitter
Instagram

@OBNCBarcelona
@OBNCreacio
operabutxaca
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