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Piteå Kammaropera:  
A laugh to cry (Sundsvalls teater)
Musik/text: Miguel Azguime
Idé/regi: Paula Azguime
På scenen: Frances M Lynch och Marina 
Pacheco, sopran, Nicholas Isherwood,  
baryton, Agata Mandillo och Miguel 
Azguime, recitation
Dirigent: Petter Sundkvist
Norrbottens NEO

OPerAreceNSiON  Det börjar med en 
solnedgång; sedan färdas denna  
modernistiska opera genom en lång 
världens natt mot gryning.

Miguel Azguimo ser i dag mänskliga 
värden som kultur och vetenskap för-
trampas av marknadscynism. Därför 
leder han denna gamla ordning till för-
intelse och låter något nytt uppstå.

Det är ett komplicerat verk han läg-
ger fram. En poetisk text, ibland sön-
derfallen i enbart konsonanter eller 

ljud; musik som också delvis är frag-
mentarisk; anonyma varelser, utom-
jordingar eller absurda änglar i science 
fiction-estetik.

Det är svårt att uppfatta samhällskritik-
en; under första halvan är det över hu-
vudtaget svårt att sortera ut mening 
bland talkörer, ljudexperiment, sång-
snuttar, tjatter, virrvarr. Här gestaltas 

kanske galenskap, men ändå blir det 
väl mycket för publiken att själv bringa 
reda i när allt är splitter och skärvor. 
Något, texten, musiken, sceneriet  
eller den nu ensidiga stämningen, 
kunde ha räckt fram en livlina.

Det är i mitten som det vänder: för 
mig med en bisarrt vacker sopran-
melodi vid ett jordklot. Där blir musik-
en sakta allt mer sammanhållen och 
en symbolik blir synlig. Mot den bak-
grunden blir det suggestivt när Döden 
tar över helt och hållet; när det frag-
mentariska gestaltar en upplösning 
och de tre på scenen bara är knappt  
belysta spöken. Kanske finns även 
skärselden här, i upplösningens mitt. 
Men svepningen blir till kokong; ur 
detta återföds något. En sorts skönhet 
och tacksamhet strömmar mot en då 
ensemblen står i ett pelarvalv, i en  
katedral eller grotta, och ordning 

En modern skapelsemyt
Videoprojektionerna sätter färg och mönster på såväl scener som gestalter. FOTO: JOsei Frade

”
Här gestalt
as kanske 
galenskap, 
men ändå 
blir det väl 
mycket för 
publiken att 
själv bringa 
reda i.

plötsligt ljuder ur en solemn koral.
Sångare och musiker är högklassiga; 

textrader här och var fångar både den 
gamla förstörelsen och det nya, som  
i kärlekssången till ett Allvetande 
centrum. Videoprojektionerna är fan-
tastiskt effektfulla och skapar allt från 
enorma bollhav till pelargångar till  
uttryck hos varelserna. De enorma 
kloten blir urägg där det största hyser 
allt från glödande solar till kakafonis-
ka munnar.

Så slutar allt i en kosmisk renhet, en 
modern skapelsemyt, och musiken 
lägger sig till vila i en enda ton. Men 
vägen dit var, om än suggestiv, stund-
tals väldigt fjärran i sin symbolik.
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GötebOrG  Trött på att        
så få kunde läsa hans 
dikter började den filip-
pinske poeten Nanoy 
Rafael utbilda landsbyg-
dens barn i poesi. Dess-
utom skrev han en barn-
bok. Nu har han fått det 
svenska Peter Pan-pris-
et för ”Naku, nakuu,       
nakuuu! ”
Titeln kan översättas med 
”Oj oj oj!”. Historien handlar 
om pojken Iskos skräck inför 
att få ett syskon och bärs 
upp av Sergio Bumatays 
djupt konstnärliga bilder.

Nanoy Rafael, 26, berättar 
om ett land vars barnboks-
utgivning har högst 30 år på 
nacken och där ungdoms-
romanen inte finns som  
inhemsk genre. Grund-
skolelärarna, med 60 elever 
vardera i snitt, vill dessutom 
ha böcker som kan använ-
das för att undervisa i exem-
pelvis matte i stället för att 
berätta en bra historia.

Rafaels och Sergio Buma-
tays nu prisbelönta bilder-
bok är resultatet av en årlig 
skrivtävling på Filippiner-
na.

– Sergio fångade precis 
allt det jag inte skrev. Att 
skriva handlar inte bara om 
det man skriver utan också 
om de ord som man med flit 
väljer att utelämna, säger 
Nanoy Rafael.

Visserligen jobbar han för 
det filippinska utbildnings-
departementet men sin 
mest lyckade utbildningsin-
sats gjorde han på helt eget 
initiativ tillsammans med 
några vänner. En sommar 
undervisade de barnen i en 
fiskeby.

– Vi åkte dit varje helg, vi 
lärde dem både att skriva 

och läsa poesi. Det var nå-
got nytt för dem och vi gjor-
de det inte så att de kände 
att de var i skolan. I stället 
för att bara låta dem sitta på 
lektioner gjorde vi roliga         
saker som de fick skriva 
om.

Av en pappkartong och en 
trasig strumpa gjorde de 
den perfekta övningen för 
liknelser. Barnen fick sticka 
in handen i strumpan och 
sedan berätta vad de trodde 
sig känna inne i lådan.

– Vi improviserade, tog 
plastsoldater som vi tejpa-

de. En varm kompress invi-
rad i en handduk trodde de 
var ett djur. Vi ville lära dem 
på ett roligt sätt, inte bara 
säga att det här är en liknel-
se.

Samtidigt som han beskriv-
er glädjen i sitt arbete har 
han en nedtonad bild av       
effekterna.

– Det blir långsamt bättre, 
men jag tror inte på någon 
förbättring för min genera-
tion. Det jag kan göra är att 
bereda vägen för framtida 
generationer, säger Nanoy 
Rafael med ett leende.
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Nanoy Rafael bereder väg för framtidens poeter

Nanoy Rafael med dockan  
Isko. FOTO: FredriK saNdBerG/TT

Det stora klotet på scenen antar diverse 
skepnader. FOTO: JOsei Frade


