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● El Gran Teatre del Li-
ceu estrena avui un mun-
tatge de l’òpera d’Eugen
d’Albert Tiefland, basada
en Terra baixa, d’Àngel
Guimerà. Feia 36 anys que
no es presentava al teatre
barceloní, aquesta obra,
que es va estrenar el 1903 a
Praga i que no va arribar a
Barcelona fins al 1910. Es
tracta d’una òpera envolta-
da de polèmica, ja que era
una de les preferides de
Hitler i va ser portada, a
petició seva, al cinema per
Leni Riefenstahl el 1954.
Del text més popular de
Guimerà, se n’han fet sis
adaptacions cinematogrà-
fiques i dues òperes (Le
Borne i D’Albert). El di-
rector d’orquestra Mi-
chael Boder, que a partir
d’aquesta temporada assu-
mirà la direcció musical
del Liceu, dirigirà l’obra,
que es representarà fins al
dia 20 amb Peter Seiffert i
Petra Maria Schnitzer en
els papers principals.

«S’han dit moltes baja-
nades sobre aquesta òpera,
sovint en boca de gent que
no l’ha escoltada prou»,
advertia en roda de premsa
Joan Matabosch, el direc-
tor artístic del Liceu (i re-
centment elegit president
d’Òpera Europa), durant
la presentació del muntat-
ge. Alguns d’aquests «tò-
pics» relacionen amb ma-
les intencions l’obra D’Al-
bert amb Puccini, però se-
gons Matabosch un plagi
és «impossible perquè
Puccini és posterior».

L’òpera d’Eugen d’Al-
bert introdueix canvis al
text de Guimerà i modifica
els noms d’algun perso-
natge. Manelic, per exem-
ple, passa a dir-se Pedro.
Tiefland hi afegeix, a més
a més, un pròleg que pre-

tén introduir els caràcters i
situar el conflicte central
del drama: un infamant ca-
sament entre Pedro i Marta
tramat per Sebastiano per
tal que Marta es mantingui
a prop seu per satisfer-lo
sexualment, mentre ell,
ofegat pels deutes, es veu
obligat a casar-se amb una
pubilla rica.

En l’àmbit musical és
una obra que beu de dife-
rents tradicions. «L’or-
questració musical encai-
xa perfectament en aquest
drama farcit d’emoció i
sentiments forts, i es po-
dria parlar de verisme ale-
many perquè manté el to
germànic i hi afegeix la
cançó italiana», explicava
Michael Boder, que dirigi-
rà l’obra. Pel director ale-
many, aquesta confluència
d’estils tan oposats atorga
a la peça una extraordinà-
ria «originalitat». «En els
seus treballs pianístics,
D’Albert era més clàssic,
però en l’òpera aconse-
gueix una complexitat sin-
gular gràcies a una combi-
nació entre el cant emotiu i
un treball profund del text
a l’estil wagnerià.» El mú-
sic va subratllar que D’Al-
bert va ser un músic avan-
çat al seu temps, precursor
d’un estil que després van
seguir altres compositors.

Pel que fa a la posada en
escena d’aquesta produc-
ció de l’Opernhaus Zü-
rich, signada per Matthias
Hartmann, pretén mostrar
l’oposició central entre la
natura, habitada pel bon
salvatge rousseaunià, i la
civilització, depravada i
bruta: «És una estètica que
de vegades costa d’enten-
dre, però, finalment, això
és el menys important en
una representació; en can-
vi, té molt d’humor, un hu-
mor estrany.»

El Liceu estrena «Tiefland»,
basada en «Terra baixa»,

d’Àngel Guimerà
V. GAILLARD / Barcelona

En forma de prospecte de
producte farmacèutic és
com el dissenyador gràfic
gironí Ignasi Sarquella
(Babooh Disseny) ha ideat
la presentació de la cam-
panya que es va donar a
conèixer ahir, que en una
primera fase és, segons els
seus responsables, de
«sensibilització» dels pa-
res envers els beneficis
que la lectura pot aportar
als seus fills. Joana Teixi-
dor, membre del gremi,
responsable de la llibreria
Carlemany de Girona i
principal promotora del
projecte, va explicar que
l’ICIC i la Diputació de
Girona hi posen diners, i
que la campanya es tra-
dueix en l’edició de car-
tells, tríptics i punts de lli-
bre que es distribuiran a
les 36 llibreries associades
al gremi, a la secció de pe-
diatria dels 26 centres
d’assistència primària que

gestiona l’Institut Català
de la Salut a la demarcació
de Girona, a l’hospital Jo-
sep Trueta, a les 49 biblio-
teques gironines gestiona-
des per la Diputació o la
Generalitat, a les 4 biblio-
teques i centres cívics res-
pectius de la ciutat de Gi-
rona i als ajuntaments gi-
ronins, a través dels res-
pectius consell comarcals.

Teixidor va explicar que
no se’n fa distribució a les
escoles perquè la iniciati-
va no es contamini d’un
cert caire d’obligatorietat i
perquè quedi deslligada de
l’activitat acadèmica, per-
què no és aquest l’objectiu
que es persegueix. La lli-
bretera gironina va dir que
després d’aquesta primera
fase de sensibilització n’hi
ha una segona, «d’orienta-
ció», i una tercera, «d’ex-
ecució», tot i que no va po-
der concretar com es tra-
duiran de manera pràctica

aquestes dues fases, més
enllà de fer la tasca
d’orientació habitual als
clients de les llibreries.
Teixidor va anunciar que
es faran més campanyes
de promoció.

En l’acte també hi van
intervenir la presidenta del
gremi, Maria Carme Fer-
rer, així com el pediatre
Francesc Bastida, vocal de
la vegueria de Girona de la
Societat Catalana de Pe-
diatria, que es va referir als
beneficis de la lectura en la
formació dels infants i va
desgranar uns quants con-
sells per provocar l’afició
per la lectura en la maina-
da. També hi va ser present
Oriol Izquierdo, director
de la Institució de les Lle-
tres Catalanes (ILC), que
va situar la campanya en el
context del pla de foment
de la lectura que impulsa
la conselleria de Cultura i
Mitjans de Comunicació.

El Gremi de Llibreters gironins
promou una campanya de

foment de la lectura
Hi col·laboren els CAP, ajuntaments i biblioteques

Una imatge conjunta dels promotors i col·laboradors de la campanya, ahir, a Girona. / D.C.

● El Gremi de Llibreters de les comar-
ques gironines va presentar ahir la campa-
nya de foment de la lectura Un llibre, un
amic, que abasta les comarques gironines,

DANI CHICANO / Girona i que es durà a terme en un àmbit un xic in-
sòlit: els centres d’assistència primària i
l’hospital Josep Trueta. Els ajuntaments i
el Servei Municipal de Biblioteques de
Girona s’han adherit a la proposta.

Comença el procés
de constitució de la
comissió de l’Any
Monturiol
● Figueres. Els represen-
tants de diverses enti-
tats i institucions, entre
les quals hi ha l’Ajunta-
ment de Figueres, han
començat el procés de
constitució de la comis-
sió de l’Any Monturiol,
que se celebrarà el
2009, amb motiu del
150è aniversari de la
primera prova pública
de l’Ictineu, un dels pri-
mers submarins de la
història, dissenyat i
construït pel figuerenc
Narcís Monturiol. El
dimarts 23 de setembre
passat va fer 149 anys
d’aquesta primera pro-
va, i va ser la data esco-
llida per celebrar una
reunió en què es va de-
cidir començar el pro-
cés de constitució de la
comissió i dels comitès
d’honor, assessor i or-
ganitzador. / EL PUNT

Els textos de
Lluís Muntada es
llegeixen a La
Mercè
● Girona. L’actor Jordi
Balló i l’actriu Merit-
xell Faxedas, acompa-
nyats del pianista Cesc
Terrades, faran avui
(21.00 h) una lectura
dramatitzada de textos
de l’escriptor Lluís
Muntada (Riudellots de
la Selva, 1964), col·la-
borador d’aquest diari.
L’espectacle literari
forma part del cicle
Lletres i Veus i ja es va
poder veure abans de
l’estiu, el 18 d’abril, a
l’Ateneu de la Dona de
Riudellots, localitat na-
tal de l’escriptor, que
actualment resideix a
Flaçà i combina l’es-
criptura amb la docèn-
cia. / EL PUNT

● Pemi Rovirosa, guitar-
rista de Lax’n’Busto, és co-
autor amb Isabel Roma de
la idea original, i assumeix
també la direcció musical
de l’espectacle A prendre
pel sac, un musical que
s’estrena aquest cap de set-
mana al Casal Francesc
Macià de Centelles i que
farà una gira per Catalunya.
Les representacions a Cen-
telles tindran lloc demà,
dissabte i diumenge a les

deu de la nit, i dissabte tam-
bé a les sis de la tarda. (In-
formació i venda d’entra-
des: 93 881 26 08.)

Unes cinquanta perso-
nes, entre músics i autors,
participen en aquest musi-
cal ambientat en els anys
vuitanta. «No reflecteix
cap poble concret però hi
ha referents osonencs», diu
Rovirosa, que afirma que
l’espectacle –amb una de-
sena de músics en escena,
entre ells un quartet de cor-

da, ell i el bateria de L’n’B–
té la força d’un concert de
rock. Amb un pressupost
de 50.000 euros, A prendre
pel sac té un elenc amateur,
format per joves de la co-
marca, i un equip profes-
sional en què destaca la di-
recció de veus de Salva Ra-
cero, cantant de L’n’B, i les
coreografies d’Ariadna
Beltran. Les cançons de
l’espectacle s’han gravat
en un disc publicat per Mú-
sica Global.

Pemi Rovirosa, de Lax’n’Busto,
estrena el seu primer musical

X. CASTILLÓN / Centelles

Els intèrprets del musical A prendre pel sac. / MÚSICA GLOBAL


