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Problemes en els
dos últims recitals
de Serrat i Sabina
MÚSICA 3 A Santiago de Compos-
tel.la, dissabte, la pluja va avortar el
recital, i a Pontevedra, dimarts, es
van vendre més entrades de l’afora-
ment previst. Els que es van quedar
fora es van concentrar a la porta re-
clamant els seus drets. Els fans dece-
buts dels dos concerts exigeixen la
devolució de l’import de les entra-
des i han obert un portal a internet
per recollir queixes: http://
nonsomosparvos.blogspot.com.

Nena Daconte
actuarà a la fira
Popkomm de Berlín
MÚSICA 3 El duo barceloní actuarà
en la 19a edició de la fira del mercat
discogràfic, que tindrà lloc del 19 al
21 de setembre. En aquesta trobada
internacional hi haurà cinc grups
espanyols més: els bascos Korrontzi i
els gallecs Faltriqueira, Berrogüeto,
Lamatumbá i Standard. La fira aco-
llirà l’estand Sounds from Spain, amb
institucions, entitats, associacions i
empreses vinculades a la música es-
panyola.

El museu de
joguines de Verdú es
rendeix a La Cubana
TEATRE 3 Una exposició dedicada a
la trajectòria de la companyia cata-
lana s’afegeix als actes de celebració
dels 25 anys de la companyia catala-
na. El museu de Verdú (Lleida)
obrirà la mostra el 4 d’agost fins al
febrer, mentre que La Cubana se-
gueix commemorant les seves bodes
de plata amb la representació de
Cómeme el coco, negro, un homenatge
als grups de teatre ambulant, amb
constants referències al music-hall.

El Liceu ofereix ‘Norma’ a
la platja de la Barceloneta

MÚSICA 3 ÒPERA

b

MARTA CERVERA
BARCELONA

La funció del dia 25
es veurà gratis en
una gran pantalla des
de les 22.00 hores

E
l Liceu oferirà dimecres que
ve, 25 de juliol, una funció
gratuïta de Norma al costat
de la platja de Sant Sebas-

tià, a la Barceloneta, a partir de les
10 de la nit. L’òpera, la mateixa que
aquell dia es canta al Liceu a partir
de les 20.30 hores, es gravarà en di-
recte i es retransmetrà en diferit
mitjançant una pantalla gegant de
30 metres quadrats i un potent
equip de so. El públic podrà seguir
la funció des de les 2.000 cadires que
es col.locaran a la plaça del Mar. Les
persones interessades podran reco-
llir entrades (dues per persona) a
partir d’avui a la Fundació Tot Ra-
val, al Club Natació Atlètic Barcelo-
neta, a l’Agrupació de Comercials i
Industrials i a l’Associació de Veïns
de la Barceloneta.

SEGON REPARTIMENT / La producció
dirigida per Francisco Negrín (esce-
na) i Bruno Campanella (música),
torna aquest dissabte al Liceu amb
Rachele Stanisci (Norma), Franco Fa-
rina (Pollione) i Dolora Zajick (Adal-
gisa) en els rols principals del pri-
mer repartiment. El dia de la re-
transmissió, que també s’oferirà pel
Canal 33, els protagonistes seran del
segon repartiment: Fiorenza Cedo-
lins (Norma), Vicenzo La Scola (Po-
llione) i Sonia Ganassi (Adalgisa).

Norma, una tragèdia en dos actes
ambientada a la Gàl.lia, és un títol
de referència del bel canto. Narra la
història d’una sacerdotessa celta que
ha trencat els seus vots i que ha tin-
gut fills en secret amb un militar
romà.

«Aquesta producció transmet una
atmosfera molt real, amb verdaders
símbols celtes», va destacar Zajick
ahir, feliç de tornar al Liceu. «Aquí
vaig debutar en l’òpera belcantista»,
va dir recordant La favorite. «Corria

el risc de ser encasellada en rols ver-
dians», va recordar. Zajick, que va es-
trenar aquesta producció de Norma
al Liceu el 2002, creu que la falta de
veus grans és un problema que es
deu, en part, al sistema d’ensenya-
ment. Per resoldre-ho ha creat un
programa a Utah (EUA) que inaugu-
rarà a l’estiu amb 22 joves alumnes.
«Els vaig dir a les escoles i als conser-
vatoris que volia estudiants amb qui
no sabien què fer. I estic sorpresa
amb el seu talent», va assegurar.H

ARXIU / EL PERIÓDICO

33 Dolora Zajick, en una escena de Norma el 2002.




