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La manera més fàcil de trobar un habitatge
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● El cantautor de Bellvit-
ge Dani Flaco emprendrà
avui al Luz de Gas de Bar-
celona, dins del festival
Barnasants, una gira que el
portarà també a Manlleu
(7 de març), Mataró (14),
l’Hospitalet (18 d’abril) i
una dotzena més de clubs
de tot l’Estat espanyol. Hi
presenta Fuerzas de fla-
queza, un segon disc minat

de quotidianitat urbana.
«Sóc un voyeur. Vaig als
bars de Bellvitge a prendre
un cafè i no puc evitar pa-
rar l’orella a la conversa
del costat, que potser no
em suggereix tota una can-
çó, però sí un vers. Als de
barri ens agrada explicar
les coses tal com són, te-
nim un caràcter descarat»,
explica qui, abans de pro-
var sort amb la cançó d’au-

tor, va treballar a la Seat.
A la portada de Fuerzas

de flaqueza, Flaco apareix
amb una guitarra elèctrica
que sembla haver sobre-
viscut a mil batalles: «Vull
demostrar que es pot ser
cantautor i tocar la guitarra
elèctrica.» I com li va defi-
nint-se com a «cantautor»
a Barcelona? «Les coses
no em van malament, però
és una ciutat pretesament

moderna on, quan s’escol-
ta la paraula cantautor, rà-
pidament es diu ‘uf!’ Ens
agrada més que vingui Lu-
cas Grihander de Michi-
gan i, encara que hi vagin
deu persones, dir que és un
paio cool. La gent té dret a
estar informada del que
fem jo, altres cantautors de
la ciutat, com ara Rafa
Pons, i, sí, també el tal Gri-
hander.»

Dani Flaco: «Als de barri ens agrada
explicar les coses tal com són»

G.V. / Barcelona

mb la que comentem són sis les vegades
que l’Òpera de Sabadell ha dut La Traviata
a escena. I havent-les vistes totes és impos-

sible que no ens adonem que el personatge que ens
hem anat construint de la protagonista, Violetta Va-
lery, està fet per les aportacions de totes les sopra-
nos que l’han interpretada. El paper és tan captiva-
dor que totes han donat el millor de si mateixes, dei-
xant moments irrepetibles segons les condicions,
mèrits i estil de cadascuna. Ahir ho feia Sung-Eun-
Kim, que, des de que va guanyar el Concurs Viñas
de 1991 no ha faltat a la cita sabadellenca fent pa-
pers de lírica lleugera fins que, ja amb el coixí apro-
piat, ha pogut interpretar amb garanties aquest pa-
per tan difícil en què ha reeixit.

No pas menys èxit ha tingut l’Alfredo de Carles
Cosias. Penso que en el panorama actual pocs po-
den donar un personatge de manera tan convincent
com ell. Jove, impetuós, imprudent, fatxenda i, en
els moments de desengany, desconcertat, amb una
bona veu i bella línia de cant. No es pot demanar
més. Li desitgem una bona projecció internacional
amb aquest paper perquè pot tenir-la. L’altre perso-
natge important de l’òpera és Giorgio Germont, pa-
re d’Alfredo, que, interpretat d’una manera una mi-
ca monolítica per Ismael Pons, es va justificar per-
què, a més de l’argument, s’entenia que davant
aquella muralla vocal els planys de Violetta s’esta-
vellessin. Quan per a mi la millor versió escènica i
musical, no pas canora, de La Traviata, que va ser
la de Leipzig de l’any 1998, amb direcció musical
de Jiri Kout i escènica d’Andreas Homocki, que es
resolia de manera molt simple amb els mínims –pe-
rò poètics– elements i es feien d’una tirada, sense
descans, els quatre actes en què es va convertir a Sa-
badell em van semblar una mica feixucs i, pels que
hem vist més de cinquanta traviates, el segon acte,
amb la mala jugada del pare Germont, es fa difícil
d’empassar si no hi ha un Bruson en escena. Bé en
general cor i figurants, i en el ballet, la que estava
més segura del seu cos és la primera de les cinc o sis
ballarines que baixaven per l’escala i, com quasi
sempre, va semblar una mica de pegat la, per altra
banda, bona prestació dels solistes en el pas a dos.

Aquesta proposta que segur que no defraudarà ha
tingut molt bona acollida i encara es pot veure a Vi-
ladecans avui; a Granollers l’1 i 2 de març, a Reus el
4, a Girona el 6, a Sant Cugat el 7, a Figueres el 9 i a
Lleida l’11. Realment, Òpera a Catalunya, com diu
el nom del cicle.

A

òpera | «la traviata»

La Violetta

de Sabadell
� Programa: La Traviata, melodrama en tres actes

de Giuseppe Verdi amb llibret de Francesco Maria
Piave, producció Amics de l’Òpera de Sabadell.
Lloc i dia: Teatre La Faràndula. Sabadell, 22 de
febrer.
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