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‘Lied’en
alguerès

EulàliaAra iTàniaParra
presenten‘Lesveusde
l’Alguer’alCercledelLiceu

Marta Porter
BARCELONA

El lied no és un gènere que
es pugui escoltar habitual-
ment i molt menys si el
compositor és català, i viu, i
el lletrista un poeta algue-
rès. Aquest triple salt mor-
tal, però, és el que ha deci-
dit fer el duo format per la
soprano Eulàlia Ara i la pi-
anista Tània Parra, dues
joves intèrprets que ja fa
anys que passegen el seu
talent per les sales de con-
certs d’Europa i que ara
s’han decidit a obrir una
nova via, el lied català con-
temporani. “Hi ha moltes
obres tancades en calaixos
que mai s’han estrenat. Si
no ho fem nosaltres, qui ho
farà? Seran molts anys del
nostre país que no existi-
ran”, es dol Eulàlia Ara,
amb una consciència pel
patrimoni molt superior a
la d’alguns polítics i progra-
madors musicals.

Més enllà de les parau-
les, el seu primer pas ha
estat publicar el CD Les
veus de l’Alguer, un àlbum
que fa un recorregut pels
poemes dels algueresos
Rafael Caria (1941-2008)
i Antoni Canu (1929), dos
dels poetes més represen-
tatius d’aquesta localitat
sarda catalanoparlant,
musicats pel compositor
català Manuel García Mo-

rante que aquest vespre
presenten en directe al
Cercle del Liceu.

L’aventura va començar
per una sèrie de casuali-
tats. “Manuel García Mo-
rante havia escrit fa anys
set o vuit cançons amb po-
emes de Rafael Caria per-
què les cantés Carmen
Bustamante, però al final
no es van estrenar mai. I
paral·lelament el meu
germà em va passar els po-

emes d’Antoni Canu per si
en podia fer alguna cosa.
Així que vaig demanar a
Morante si podia musicar
uns quants poemes més
per fer-ne un disc”. Final-
ment, són vint els poemes
interpretats per Eulàlia
Ara a la veu i Tània Parra al
piano, més sis que aparei-
xen senzillament recitats
pel rapsode Fèlix Pons. “És
interessant el contrast
entre els poemes musicats
i els recitats i la relació que
el piano estableix amb la
veu quan és cantada o quan
és parlada”. ■

Entesacordial
El Gran Teatre del Liceu i el Teatro Real de Madrid
aposten per coproduir més i reforçar els seus vincles

Andreu Gomila
BARCELONA

Les nefastes relacions políti-
ques entre Madrid i Barcelo-
nadisposend’unoasid’ente-
sa, l’òpera. Fa tres anys el
Gran Teatre del Liceu i el Te-
atro Real van signar un con-
veni de col·laboració que
ahir van ratificar els dos di-
rectors generals, Joan Fran-
cesc Marco i Miguel Muñiz,
respectivament, amb una
reunió dels dos patronats.
Pel coliseu de la Rambla van
passar-hi el conseller Joan
Manuel Tresserras, el minis-
tre César Antonio Molina,
l’alcalde madrileny Alberto
Ruiz-Gallardón, l’exminis-
tra Carmen Alborch, el dele-
gat de Cultura barceloní
Jordi Martí i un llarg etcète-
ra per protagonitzar la pri-
mera trobada entre els ges-

tors polítics i culturals dels
dos escenaris. Novetats a
signar? No gaires, segons
confessava el mateix Marco.
Només volien deixar clara
“la voluntat de continuar
treballant conjuntament”.

‘Rigoletto’ i ‘L’arbore’
DesdelareoberturadelReal
fa dotze anys, de fet, són ca-
torze les coproduccions
entre Barcelona i Madrid,
cosa que no farà més que
créixer.A lacapital espanyo-
lahiseràenbreuL’holandès
errant, de Wagner i amb di-
recció d’Àlex Rigola, i Mort
a Venècia, de Britten i amb
batuta escènica de Willy
Decker.Aquíhivindrà Ilbur-
bero di buon cuore, de Vi-
cente Martín Soler i amb di-
recciód’IrinaBrook, ielTan-
credi, de Rossini i amb
Dieter Kaegi entre basti-

dors. Encara han de passar
per Madrid i Barcelona un
Rigoletto, de Verdi, i Il arbo-
re de Diana, també del va-
lencià Martín Soler.

El Real posarà més èmfasi
en el projecte Òpera oberta,
quedifonlesòperesdelLiceu
a 50 centres universitaris de
tot el món. Fins ara a Madrid
no ho havien pogut fer per
“falta de mitjans tècnics”. Al-
hora, el coliseu de la capital
espanyola col·laborarà en
l’organització del concurs in-
ternacionaldecantFrancesc
Viñas. Tant Liceu com Real
es van comprometre a aug-
mentar la sensibilitat cap als
autors contemporanis.

Marco va avançar que en
breu faran públic els detalls
d’un acord amb el Teatro de
laZarzuelaperestrenaruna
obra d’un “autor català con-
temporani”. ■

Eulàlia Ara, Fèlix Pons i Tània Parra s’han endinsat en la
poesia algueresa per convertir-la en cançó ■ AVUI

BCNDesignWeeka
favordel’ecoinnovació
Redacció
BARCELONA

La tercera edició del Barce-
lona Design Week (BDW),
celebrada del 10 al 14 del
mes passat a CaixaForum,
CosmoCaixa, Barcelona
Activa, 22@Barcelona i el
Pavelló Mies van der Rohe,
encara dóna fruits. Prop de
800 persones van partici-

par en les 11 sessions te-
màtiques per posar en
comú qüestions com les
noves tendències, l’ecodis-
seny, la gestió del disseny i
la competitivitat de les em-
preses que ara necessiten
un valor afegit.

Ara és l’hora de les valo-
racions: de l’enquesta rea-
litzada entre els assistents
al BDW 2008 es desprèn

que una de les sessions
més valorades ha estat la
referida a l’ecoinnovació
com una manera de repen-
sar l’estratègia per dife-
renciar-se dels competi-
dors. Entre les conclusi-
ons que es desprenen
d’aquesta sessió hi ha el fet
que “l’ecoinnovació no és
només un factor ètic, sinó
que també és una estratè-

Els integrants dels patronats del Liceu i el Real es van reunir ahir al teatre de la Rambla ■ ACN

gia que aporta avantatges
tangibles, com ara la re-
ducció de despeses, el
compromís dels treballa-
dors i la millora de la ren-
dibilitat de l’empresa”.

Ara que és el moment
de recapitular, l’organitza-
ció de la BCN Design Week
és molt optimista pel que
fa a l’edició de l’any vinent.
Segons la seva directora,
Isabel Roig, “el creixe-
ment que experimenta la
BDW any rere any ens
obliga a plantejar nous
reptes per a l’edició 2009
per tal d’avançar en el nos-
tre objectiu de posicionar
el disseny com una de les
prioritats de les empreses
i l’administració”. ■

El director general del Real,
Miguel Muñiz, va admetre
que, entre els patrocinadors,
s’estan produint “més baixes
que altes”, però que, gràcies
al sistema de finançament
públic-privat del teatre, la
crisi els està afectant menys
que als escenaris nord-ame-
ricans, on la retallada pressu-
postària ha estat dràstica. A
Barcelona, en canvi, segons
Joan Francesc Marco, s’estan
“mantenint les mateixes xi-
fres de patrocinadors i venda
d’entrades”. La implicació
dels mecenes en el Liceu
seria la clau que possibilita-
ria que aquí patíssim menys.

La crisi afecta
més Madrid
que Barcelona

“Si no estrenem
nosaltres les
obres dels
compositors
catalans, qui
ho farà?”


