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E
l primer que em va venir al
cap quan Joan Laporta va
anunciar que Sir Norman Fos-

ter faria la remodelació del Camp
Nou va ser la conversa de fa uns
mesos amb el degà del Col·legi
d’Arquitectes, Jordi Ludevid: va dir
que faria el possible perquè el con-
curs el guanyés un català. No se
n’ha sortit. Ha prevalgut el toc
segur d’apostar per una estrella
mediàtica. Mínim risc.

Seguim al 1900

Si una cosa queda clara des-
prés de visitar la magnífica exposi-
ció Barcelona 1900 que es pot
veure fins al gener al Museu Van
Gogh d’Amsterdam és que la ciutat
d’avui deu en bona part la seva
fama al geni dels arquitectes cata-
lans de fa un segle. Aleshores
també hi havia globalització, el
Modernisme era un estil internaci-
onal, però la nostra versió local va
fer el cim.

En la inauguració, l’alcalde Jordi
Hereu va insinuar amb el seu pe-
culiar catalanglish que potser
d’aquí a un segle es tornarà a fer
una altra exposició per explicar les
meravelles de la Barcelona del
2000. D’acord, tothom té dret a
l’optimisme, però... Però si fins i tot
Foster farà una pell gaudiniana
per a l’estadi. Em sembla que
d’aquí a un segle la Barcelona que
interessarà seguirà sent la del

1900, amb el seu enlluernador es-
clat de creativitat: urbanisme (tot
just hem completat l’Eixample de
Cerdà), arquitectura, pintura... No
serà el barri del Fòrum el que ens
donarà prestigi cultural els prò-
xims anys. La Barcelona del 2000
no està construint res de realment
original i propi, i no és perquè no
tinguem bons arquitectes! El
Camp Nou de Foster il·luminarà la
nostra gradiloqüent mediocritat.

Em temo que d’aquí
a un segle seguirem
venent les meravelles
de la Barcelona del
1900 i passarem per
alt les del 2000

elements de la partitura, si
bé cor i orquestra (així com
alguns detalls del muntat-
ge) semblaven estar en
mode d’assaig general. Sort
que la batuta es va prendre
seriosament l’obra de Gior-
dano, ja que el muntatge
no ho va fer. Philippe Ar-
laud és un manyós creador
de vistosos cromos escè-
nics desproveïts de contin-
gut dramàtic i de direcció
d’actors que mereixi tal

nom (com l’insignificant
Tannhäuser de Bayreuth).
Arlaud deu estar d’acord
amb Robespierre quan
deia que “el terror no és
més que la justícia ràpida,
severa i inflexible”: cada
acte, inclòs el duo final,
acaba amb una escabetxa-
da, complementada per un
didàctic màster sobre la
guillotina. El cap no, però
l’emoció sí que la va tallar
en sec.

*
Andrea Chénier, DE
GIORDANO. GRAN TEATRE DEL
LICEU, 25 DE SETEMBRE.

T
res grans veus amb tres
grans personalitats.
Aquesta és la condició

sine qua non perquè An-
drea Chénier faci efecte. El
Liceu ha reunit un notable
trio de cantants que, tanma-
teix, no va acabar de signar
una vetllada memorable.
José Cura és un artista para-
doxal: quan controla els
amaneraments i deixa que
la veu soni de manera fran-
ca, el resultat és extraordi-
nari. En el cas de Chénier,
això no va ser en el cent per
cent dels casos, però al-
menys hi va haver sensibili-
tat i carisma, i un quart acte
amb tota la carn a la graella.
Substituta no de darrera
hora de Deborah Voigt (ja
havia participat en l’assaig
general), Daniela Dessì va
ser una Maddalena pròdiga
en esfumadures i pianís-
sims, desplegant un cant
intel·ligent, controlat al
mil·límetre, que compensa
una emoció mai a flor de
pell i que va fer diana a La
mamma morta. Com a
Gérard, Carlos Álvarez va
ser igual a ell mateix, veu
opulenta (llàstima d’un Ne-
mico della patria rematat
sense la brillantor esperada)
i intèrpret massa garrepa en
gradacions dinàmiques.

Pinchas Steinberg va lli-
gar a consciència tots els
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ha creat vistosos
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José Cura va fer un Chénier amb sensibilitat i carisma, i un quart
acte amb tota la carn a la graella ■ M. ÀNGELS TORRES




