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El Mediterrani ha estat molt més que un retall
de mar, o un blau recurrent en els nostres paisatges.
És fill de l’antiga Tethys, que es va retirar dels
continents per convertir el seu llit ample i obert en un
bressolet blau, entre roca i pinassa. S’hi van
emmirallar, per tastar-ne les riqueses les primeres
civilitzacions de la nostra història: l’Egipte dels
faraons, els habitants de Mesopotàmia, o els imperis
més pròspers de l’Àsia Menor. S’hi van endinsar més
tard, amb risc de perdre’s en un infinit incert, els
antics mariners de Creta, i a mesura que els
habitants de les comunitats costaneres van
desenvolupar millors tècniques de construcció naval,
els pobles grecs, fenicis i romans se n’ensenyoriren.
Parlar del Mediterrani és evocar, de fet, tot el que
hem heretat, imaginat, creat o somiat, perquè tot hi
fa referència.
Però hi ha més. Sentim el nostre mar com
aquells braços desitjats en temps de fred i solitud,
des de terra endins, mentre l’hivern s’enganxa,
mandrós, als vidres de les finestres. Sentim el mar
com aquells braços, sí, i els hem volgut somiar
amorosos i calents, tan maldestres com per
confondre els laberints de les roques i les algues
amb un cos humit i salat, un cos exposat a un vent
que li xucla els secrets, entre pell i pell, on el mar
només sap, finalment, abraonar-se, incontinent,
entre escampalls d’escuma.
Hi ha terres llunyanes que no són les nostres,
però, on els retalls infinits d’altres mars són un crit
desesperat entre silencis, solitud, gris i basarda. Un
desert de crits d’ocells anunciant la mort damunt els
aiguamolls immensos, estesos fins a l’horitzó sota
cels de plom, de fred, després d’una eternitat de
pluges. L’oceà, feréstec, sense pampallugues
daurades, ni blaus, ni transparència. Paisatges
despullats i abandonats a mil braços, violents,
glaçats, gelosos i àvids per mostrar tanta força,
capaç només d’ofegar-nos.

cicle
De la mar que sentim nostra, n’ hem après a
estimar els giravolts joganers, com en un pessebre,
buscant branquillons i molsa, en els racons més
humits, entre marges de pedra seca que no han
tingut temps d’ amagar, en ple hivern, l’orgasme
sobtat dels ametllers, primaveres de ginesta, o
glopades de farigola . Són els nostres paisatges,
petits capricis blaus, torrats i verds, paisatges
cridaners, on tot és fressa: de grills, de pols, de
marinada, d’ocells i crec-crec de pinassa seca.
MEDITERRÀNIM proposa resseguir el
repertori que han generat les seves platges, evocant
a través dels sons perduts dels jueus expulsats o les
melodies medievals, un mosaic de sensacions
convertides per compositors com Enric Granados o
Manuel de Falla, en expressió refinada de regust
popular. I, horitzó enllà, són, de fet, jardins i no
paisatges, les imatges que, qui van emprendre
aventures en direcció a l’oceà, s’emportaren per
convertir-les en noves músiques, arrelant en terres
llunyanes. Viatges d’anada i tornada, sempre, amb el
denominador comú d’una mar que fa de camí
d’estrelles.
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MOROS, GITANES I CRISTIANS.
Orientalisme, Mediterrani i Òpera

Concert visual en dues parts
Dijous, 7 de maig de 2015, a les 19h .TORTOSA.
Aula Magna del Campus de les Terres de l’Ebre, URV
Rosa Tamarit Sumalla, soprano
José Manuel Lezcano, guitarra
Susana Subirana, ballarina
Concepte i textos: Rosa Tamarit Sumalla
JOSÉ MANUEL LEZCANO (KSC)
artista en residència al Cicle
Guitarrista, compositor, educador i folklorista, ha estat nomenat
en dues ocasions per als premis Grammy (com a compositor i
com a solista amb orquestra). Altres reconeixements inclouen el
Primer premi del MNTA “National Guitar Competition”, el “NH
State Arts Council Individual Artist Fellowship”; NHMTA
Composer of the Year (2002 i 2007), “KSC Distinguished
Research Award” i un “Fullbright Award” a l’Ecuador. Els seus
programes de repertori de guitarra tradicional i d’Amèrica llatina,
més les seves pròpies composicions, l’han portat a actuar en
quatre continents, des del Carnegie Recital Hall de New York fins
a les més grans sales d’Ecuador, Colòmbia, Perú, Brasil,
Alemanya, República txeca, Grècia, Cuba i l’Estat espanyol. Va
realitzar els seus estudis al Peabody Conservatory, rebé el
Màster en Guitarra (MM) a la Universitat de Carolina del Sud i es
doctorà en Teoria Musical a la Universitat Estatal de Florida.
És professor al Keene State College, NH, (USA), dirigeix
l’orquestra del guitarres del KSC i l’ “Ensemble Latino
Americano”. Artista en residència al Departament d’Història i
Història de l’Art de la URV.

ROSA TAMARIT SUMALLA
s’inicia en el món musical a
l’Orfeó Lleidatà i es gradua
com a professora superior de
cant al Conservatori del Liceu.
Ha estat becària de la
Fundació Universitària Agustín
Pedro
y
Pons,
de
la
Musikakademie de Basilea i de
la Diputació provincial de
Lleida.
Primer
Premi
extraordinari “Joan Massià” de
Barcelona i Premi d’Honor de fi
d’estudis en l’especialitat de
cant del Liceu, realitza un
Postgrau a la Schola Cantorum
Basiliensis, amb René Jacobs,
Richard Levitt i Hans Martin
Linde (direcció de cor).
Ha treballat sota la batuta de directors com René Jacobs, Josep
Pons, Ernest Martínez Izquierdo, Salvador Brotons, Alessandro
di Marcchi, Josep Casas Bayer i Nicolau de Figuereido, a
Catalunya, l’ Estat espanyol, França, SuÏssa, Alemanya, Itàlia,
Luxemburg i Andorra, i als recents concerts a Mèxic i als EEUU.
Va editar a la UdL el CD “Enllà passa l’amor, enllà però no tant”.
Doctorada per la UdL, ha publicat diversos articles i un llibre a
l’entorn del Barroc i la figura de Maria Magdalena. Dirigeix el
Laboratori artístic "Ars alchimica" de la URV. Ha estat convidada
especial de Facultat de Música de la “UNIVERSIDAD
VERACRUZANA”(México) i al departament de Música del
Keene State College (NH/USA).
SUSANA SUBIRANA LÓPEZ és bailaora de Flamenc, Rumba
Catalana i fussions de Jazz i Música clàssica, ha estudiat a
l’escola La Tani, amb el Farruquito, Israel Galván i Rafael de
Carmen. És llicenciada en Belles Arts i s’ha format també
musicalment rebent classes de solfeig i piano. Entre les seves
col.laboracions, cal destacar les que ha fet amb “la Rumbeta”,
Vestigium, Canal Arte i els videoclips de Pep Lladó i Peret
Reyes´. Va participar en el concert Visual “Solstici” dins la
Jornada “Cafè Walpurgis” organitzada per “Ars alchimica”.

El tercer cicle d’ “I l’ÒPERA?” organitzat per l’Antena Cultural de
Tortosa al Campus de les Terres de l’Ebre, ha volgut presentar un
concert visual com a proposta inicial amb dos títols coherents
amb el fil conductor del Mediterrani. Es tracta de Carmen de
Georges Bizet i L’ Italiana in Alger, de Gioachino Rossini.
Les audicions integrals en DVD es faran els dies 28 de maig i el
18 de juny de 2015 a partir de les 5 de la tarda a l’Aula Magna
del Campus.
L’acompanyament i els comentaris aniran a càrrec de Rosa
Tamarit Sumalla.

CARMEN

de Georges Bizet
Dijous, 28 de maig de 2015 a les 17h
Aula Magna del Campus de les Terres de l’Ebre
Òpera en quatre actes basada en l’obra homònima de Pròsper
Merimée, amb llibret de Henri Meihac i Ludovic Halévy, fou
estrenada a l’Opéra-comique de París el 3 de març de 1875,
causant un veritable impacte emocional en un públic massa
avesat al puritanisme superficial i a les històries convencionals.
Aviat però, tot i que no ho podria viure el compositor, passaria a
La personificació de l’element més primigeni d’una sacralitat
vinculada al sentit més profund de l’erotisme, la transgressió de la
pulsió vital més enllà de la mort, va provocar airades reaccions en
un principi (també en relació al seu final tràgic) però abrandades
adhesions com la del filòsof Nietzsche. Carmen, gitana, cigarrera
sevillana, viu una intensa història d’amor, delicte i transgressió
amb el militar navarrès D. José, el qual, acaba assassinant-la
quan ella defensa a tort i a dret el seu dret a estimar el Torero

L’ITALIANA IN ALGERI
de Gioachino Rossini

Dijous, 18 de juny de 2015 a les 17h
Aula Magna del Campus de les Terres de l’Ebre
Òpera en dos actes basada en un relat de Luigi Mosca, bastida
sobre un llibret d’Angelo Anelli, es va estrenar al Teatre de San
Benedetto de Venècia el 22 de maig de 1813. La vivacitat de la
partitura, els elements orientalitzats, van quallar perfectament, i,
com escriuria Stendhal “mai una ciutat havia gaudit tant d’un
espectacle tan afí al seu caràcter”. L’argument, que, tal com
passa amb el Rapte del Serrall de W. A. Mozart i evocant també
certs aspectes del Fidelio de Beethoven, juga amb la intensitat
del desig amorós, amb la història del rescat per amor en terres
exòtiques i perilloses, i en els embolics emocionals heretats dels
personatges arquetípics de comèdia, dotats però d’una nova
emotivitat.

