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L’ESPECTACLE
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Estimat espectador. Entres al teatre, agafes el programa de mà i
veus el títol: “Quasi Opera”. I et preguntes. De què va això? Què
faran aquesta gent? Són cantants d’òpera de debò? O aquest
“Quasi” té a veure amb el fet que fan veure que canten òpera
i en realitat tot està gravat? Tranquil. Ets al lloc correcte i això
que veuràs en pocs minuts és un concert amb repertori operístic
i cantants que canten de veritat amb veu operística; ja saps, allò
que quan proves d’imitar-ho et surt una veu engolada com si la
nou del coll t’hagués baixat a la planta del peu.
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Ara, posa’t còmode. Relaxa’t i obre els ulls. I sobretot, afina les
orelles perquè a vegades els concerts d’òpera duen sorpreses
inesperades.
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