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Manu Chao guanya 
la condemna
per plagi a ‘ADN’
MÚSICA 3 Un jutjat mercantil 
de Badalona ha condemnat l’edi
tora del diari gratuït ADN a pa
gar 90.000 euros al músic Manu 
Chao i al seu grup Radio Bem
ba per utilitzar la seva cançó Me 
gustas tú per als seus anuncis pu
blicitaris, malgrat que l’intèrpret 
va denegarne expressament l’au
torització. El jutge considera pro
vat que la peça Me gusta mi ADN, 
que va compondre Marc Parrot 
per a l’espot en qüestió, evoca 
l’original «en el ritme, la melodia 
i l’harmonia». 

‘La casa de 
Bernarda Alba’ 
obté tres Butaca
PREMIS 3 La producció del Teatre 
Nacional de Catalunya i del Tea
tro Español de Madrid de La casa 
de Bernarda Alba ha estat distingi
da amb tres guardons en la cin
quena edició dels premis Butaca: 
millor espectacle teatral, millor 
director (Lluís Pasqual) i millor 
escenografia (Paco Azorín). Spa-
malot, de Tricicle i Filmax–Sta
ge, ha estat escollit com a millor 
muntatge musical, i Quartet, de 
la Companyia Búbulus, s’ha en
dut el guardó al millor especta
cle de dansa.

‘This is it’ arrasa
a les taquilles
de tot el món
CINE 3 El documental sobre els 
assajos de les actuacions que ha
via d’oferir a Londres el desapa
regut Michael Jackson ha recap
tat els primers dies de l’estrena 
mundial 101 milions de dòlars 
(68,7 milions d’euros). La pel
lícula, dirigida per Kenny Ortega 
(també responsable de High School 
Musical) i que es va estrenar dime
cres, ha batut el rècord de recap
tació de pel·lícules de concerts, 
que fins ara ostentava Hannah 
Montana/Miley Cyrus: best of both 
worlds concert tour. 

mergentse

Un tenor atrevit 
MARTA CERVERA
BARCELONA

David Alegret va deixar la carrera de 
medicina en l’últim curs per dedi
carse a la música. Gairebé dos lus
tres després d’aquella contundent de
cisió debuta avui en el rol de Lindoro, 
al Teatro Real, amb L’italiana in Alge-
ri, de Rossini, dirigit per Jesús López 
Cobos i Joan Font, de Comediants. 
 «Sempre hi ha nervis abans d’una 
estrena però cantar al Real per pri
mer cop comporta un plus de res
ponsabilitat», diu aquest tenor líric 
lleuger que, de jove, va participar en 
el Cor de Cambra del Palau de la Mú
sica. Alegret ha treballat amb més 
assiduïtat a l’estranger que a Espa
nya, on el seu nom comença a sonar. 

a Hamburg, i Armida, al Festival de 
Garsington. Al Teatre del Liceu en
carnarà l’Arlequí a Pagliacci, de Leon
cavallo, el 2011. H 

JOAN TOMÁS

David Alegret
Va néixer a Barcelona el 1971 3 Va estudiar amb Kurt Widmer a Basilea i amb Ana 
Luisa Chova a València 3 Va ser finalista dels concursos Manuel Ausensi i Operalia

Guanyar el concurs Karajan Stipen
dium va ser clau en els seus inicis. 
«El premi va ser estar un any amb 
contracte fix a l’òpera de Viena. Vaig 
aprendre molt i vaig treballar amb 
primers espases», recorda.

L’OPORTUNITAT/ Es va atrevir fins i tot a 
substituir l’aclamat Juan Diego Fló
rez a L’Italiana in Algeri, en dues ocasi
ons. «La primera, fa quatre anys, era 
a Viena. La segona, aquest 2009, ja vi
via a Barcelona. Em van trucar a les 
deu del matí, vaig agafar l’avió a les 
dues del migdia i vaig sortir a esce
na a les 19.30. No ho oblidaré mai», 
diu amb veu delicada. En els seus 
primers cinc anys com a professio
nal ha combinat l’òpera amb el lied 

i l’oratori. Encara que no li agrada 
que l’encasellin com a cantant ros
sinià, els seus pròxims compromi
sos importants són Il turco in Italia, 

n tres minutse

«Per als negocis no sóc un purista»

ROGER ROCA
BARCELONA

–El 1984, va agafar un segell llegen-
dari però moribund i el va ressusci-
tar. ¿Com?
–Era la meva discogràfica preferida 
des de petit. Quan vaig sortir de la 
universitat els vaig demanar feina, 
però no contractaven a ningú. Tor
narlo a posar en marxa, fitxar nous 
artistes i reeditarne el catàleg va ser 
un somni fet realitat. 

–Les expectatives devien ser molt 
altes...
–Molt. El fundador, Alfred Lion, em 
va dir: «¿Com el mantindràs viu? De
pens d’una gran empresa [EMI] i et 
tancaran si no guanyes diners». El 
meu segon fitxatge, el guitarrista 
Stanley Jordan, va vendre mig milió 

Va ressuscitar la discogràfica de jazz 
Blue Note, que celebra el 70è aniversa-
ri. Lundvall parlarà avui sobre la història 
de l’històric segell a l’Institut d’Estudis 
Nord-americans (19.00 hores).

Bruce Lundvall
President de Blue Note

de discos i es va convertir en un dels 
músics preferits d’Alfred. 

–¿El jazz dóna diners?
–Des del 1985 sempre hem tingut 
beneficis. A vegades molts, com amb 

pop. Va vendre 23 milions de còpi
es i va canviar el paisatge de Blue 
 Note. De sobte, ens trucaven bandes 
de rock i rap. Els vaig dir que no. En
cara que vam fitxar Al Green, però 
¿com li dius que no a una llegenda 
del soul?

–¿És un purista?
–Com a oient sí. Per als negocis, no. 
Has de ser bon negociant per acon
seguir beneficis, i els accionistes et 
vigilen de prop. 

–¿Toca algun instrument?
–De jove tocava el saxo tenor, però 
el meu fort era col·leccionar discos. 
Amb 12 anys recollia ampolles de re
fresc buides i amb el que em dona
ven em comprava discos de segona 
mà. I vaig descarregar diverses vega
des la bateria del cotxe del meu pare 
escoltant jazz a la ràdio.

–Celebren els 70 anys del segell. ¿No 
seria millor celebrar els 75?
–No puc esperar cinc anys. El pro
ductor de sempre, Rudy Van Gelder, 
té 80 anys i la dona de Lion està molt 
malalta. Són els únics supervivents 
de Blue Note i ho faig per ells. Algú 
s’encarregarà de celebrar els 75. H

33 Bruce Lundvall.

Norah Jones, i a vegades 
pocs. Joe Lovano ha fet 
21 discos amb nosaltres, 
no tots rendibles. Però 
és el saxo tenor més co
negut d’avui. Si fitxes 
els artistes adequats, 
d’aquí 25 anys tindràs 
un bon catàleg. Alfred 
em va dir que amb The
lonious Monk va perdre 
molts diners. Però des
prés Jimmy Smith i Ho
race Silver van tenir un 
èxit enorme. 

–Lovano [que actua avui 
a Luz de Gas a les 21.30 
hores] sembla la quinta 
essència de Blue Note.
–Té un so que es reconeix 
amb només dues notes. 
Aquest és el tipus d’artis
ta que busco, original. 

–Norah Jones no vo-
lia que la venguessin com a músic 
de jazz perquè sabia que generaria 
 controvèrsia. ¿Som massa primmi-
tats amb el que és i no és jazz?
–La vaig fitxar pensant que canta
ria jazz, però va gravar amb un disc 


