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Juan Diego Flórez retorna al 
Liceu amb ‘La fille du régiment ’

MANEL CEREIJO
BARCELONA

D 
iumenge torna a l’esce-
nari liceista La fille du régi-
ment, òpera còmica en 
dos actes de Gaetano Do-

nizetti, ni més ni menys que amb el 
remolí vocal de Juan Diego Flórez, 
sens dubte el tenor del moment i 
l’únic que s’ha guanyat a pols el tron 
que un dia va ostentar el desapare-
gut Luciano Pavarotti. En aquests 
mals temps per a la lírica interna-
cional, la figura de Flórez en qual-
sevol elenc operístic és capaç d’om-
plir l’aforament de qualsevol teatre 
sumit en la més profunda de les cri-
sis; al tenor peruà se’l disputen al cir-
cuit més selecte del mercat global i 

La soprano Patrizia 
Ciofi destaca en 
l’elenc, on també hi ha 
Ángel Pavlovsky

La peça de 
Donizetti torna 
amb el reclam del gran 
tenor peruà 

en el seu pas pel coliseu de la Ram-
bla (un teatre que ha brotat sovint en 
l’agenda del cantant) torna decidit 
a robar el cor dels liceistes, sobretot 
ara que es presenta amb el títol que 
s’ha convertit en un dels seus cavalls 
de batalla. Amb aquesta obra s’ha 
passejat (i amb aquesta mateixa pro-
ducció) per les òperes de Viena, Nova 
York i Londres entonant, com a colo-
fó del seu fraseig meravellós, la po-
pular ària en què brinda aquells fa-
mosos nou dos de pit, símbol dels te-
nors de la seva casta.
 La fille du régiment va venir a en-
gruixir el catàleg de Donizetti en la 
dècada dels 40 del segle XIX; va ser 
una d’aquelles obres que van acabar 
per fer història gairebé sense que el 

i en un total d’11 funcions. Al costat 
de l’estrella peruana, en els princi-
pals papers hi brillaran la soprano 
Patrizia Ciofi (Marie) i Pietro Spag-
noli (Sulpice Pingot). El repartiment 
alternatiu també ofereix múltiples 
atractius, especialment en les veus 
que defensaran la parella protago-
nista: el tenor alacantí Antonio Gan-
día, guanyador del Concurs Viñas 
el 2004 i una de les veus del planter 
espanyol que millor s’estan projec-
tant, serà Tonio, i el paper de Marie 
l’encarnarà la soprano georgiana Ni-
no Machaidze, que amb només 26 
anys i un físic imponent –se la co-
neix com l’Angelina Jolie de l’òpera–, es-
tà realitzant una carrera meteòrica 
i se la disputen els escenaris més im-
portants del circuit. 
 La resta de l’elenc anirà a càrrec 
de Carlos Bergasa (Sulpice Pingot), 
mentre que en totes les funcions ac-
tuaran Victoria Livengood (Marque-
sa de Berkenfield), Àlex Sanmartí 
(Hortensius), Josep Ribot (Caporal), 
Arnau Vilardebó (Notari) i ni més ni 
menys que Ángel Pavlovsky com la 
Duquessa de Crackentorp: tot un es-
deveniment. Sobre el podi hi haurà 
el canadenc Yves Abel al capdavant 
de la Simfònica del Liceu. H
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mateix compositor s’ho hagués pro-
posat, fonamentalment perquè va 
impregnar d’aire fresc els anquilo-
sats llibrets que regnaven en l’òpera 
romàntica, la va encertar en el gust 
teatral gal –l’òpera es va estrenar a 
París i en francès, la versió més di-
vulgada– i es va avançar en una dèca- 
da, amb el seu caràcter alegre i his-
triònic, a la primera opereta, el gè-
nere decimonònic més popular de 
l’època.
 
UNA PARTITURA EXIGENT / Una acció ple-
na d’ingenuïtat i embolics mostra 
un llenç en què es llueixen igual-
ment la institució militar, la pàtria, 
la noblesa i la burgesia, tot immers 
en una partitura que evoca amb 
mestria aquesta multifacètica at-
mosfera i que, en la seva integritat, 
exigeix als cantants un gran domini 
vocal i escènic.
 A més del geni Flórez per al difícil 
personatge de Tonio, el Liceu oferi-
rà La fille du régiment amb dos elencs 

33 Un moment de l’assaig, ahir al Liceu, de l’òpera ‘La fille du régiment’.

MARTA JORDI

J El muntatge, coproducció 
entre tres grans coliseus lírics 
–Metropolitan de Nova York, 
Royal Opera House de Londres 
i la Wiener Staatsoper– es 
desenvolupa en l’escenografia 
que firma Chantal Thomas i sota 
els paràmetres de la dramatúrgia 
que ha dissenyat Laurent Pélly. 
El director d’escena francès 
posa èmfasi en l’emoció que  
viu la parella protagonista, 
més enllà de la textura còmica 
i grotesca dels personatges 
secundaris, i destenyeix una 
mica el caràcter patriòtic i militar 
de l’època del llibret traslladant 
l’acció a la primera guerra 
mundial. 

MÉS AMOR I 
MENYS GUERRA

EL MUNTATGE

FUSIÓ FLAMENCA

Calima expandeix el mestissatge 
ecologista al Sant Jordi Club

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

Calima, el grup creat per Juanlu, el 
que va ser baixista d’Ojos de Brujo, 
ha expandit les fronteres en el seu 
segon disc, Tierra, i la seva fusió amb 
base flamenco-rumbera absorbeix 
sabors africans, llatins i balcànics. 
La proposta, encara que discreta en 

El grup de Juanlu, 
exbaixista d’Ojos de 
Brujo,  presenta ‘Tierra’

termes mediàtics, manté la conne-
xió amb una audiència estable, com 
demostra la seva nova convocatòria, 
al Sant Jordi Club.
 Juanlu va ser integrant del nucli 
fundador d’Ojos de Brujo, formació 
que va abandonar al seu moment de 
més expansió comercial, després del 
segon disc, Barí. Calima va trigar a 
agafar el vol, però el seu primer disc, 
Azul (2007), que reforçava els accents 
flamencs i les textures acústiques, es 
va trobar amb un públic expectant 
que, en la seva presentació barcelo-

nina, va omplir la sala Apolo. Des 
d’aleshores, el grup ha actuat en fes-
tivals de mig planeta i s’ha vist nomi-
nat als Grammy llatins (millor disc 
flamenc). Una de les seves cançons, 
Sueña, es va integrar en l’antologia 
Rambla rumble rumba.

ESPERIT ACÚSTIC / A Tierra, Calima com-
pleta una atrevida pirueta i poten-
cia la seva identitat al mateix temps 
que assumeix influències més diver-
ses. Hi ha percussions afro (el djem-
bé) i brasileres, i més referències bal-

càniques potenciades després de la 
gira per Bulgària. Mantenen els in-
gredients electrònics a ratlla i domi-
nen les guitarres, les palmes i els ja-
leos jondos, pertorbats per ràtzies de 
hip-hop i trompetes llatines. El grup 
defensa en directe un format molt 
flamenc, amb els músics col·locats a 
l’escenari en forma de mitja lluna.
 En el fons del seu discurs aflora 
un missatge ecològic, expressat en 
certa idealització de la naturalesa 
amb un llenguatge poètic aromà-
tic, molt lluny de l’activisme polític 
d’Ojos de Brujo. Respon a les inquie-
tuds de Juanlu, un ideòleg en segon 
pla: Calima s’autoproclama «banda 
sense líders». H
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