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ElConcurs
MariaCanals
treu50pianos
alcarrer

M.P.
BARCELONA

Si en el seu afany per popu-
laritzar la música clàssica fa
un parell d’anys que el Con-
curs Maria Canals porta pia-
nos de cua al metro, aquest
anyla iniciativa incloucol·lo-
car en diferents barris de la
ciutat 50 pianos verticals
que, un cop tunejats en un
acte públic, la gent podrà to-
car tant si en sap com si no,
des del dia 13 d’aquest mes
fins al 26. Es tracta del pro-
jecteToca’m,sócteu,de l’ar-
tista Luke Jerram, que ja ha
passat per Sydney, Londres
i São Paulo.

Aquesta és una de les
moltes activitats paral·leles
que organitza un concurs
que, amb més de 50 anys
d’història, vol modernitzar-
se i donar-se a conèixer a la
ciutat. “El Concurs Maria
Canals és més conegut a
l’estranger que a Barcelona
–es lamentava ahir Mariona
Carulla, presidenta del cer-
tamen, en la presentació
pública de la 56a edició–.
D’aquí que haguem volgut
treure els pianos al carrer”.

La novetat principal, pe-
rò, és que la dotació del 1r
premi s’ha doblat i ara és de
20.000euros,“unaxifraequi-
parablea lademoltsconcur-
sos internacionals”, assegu-
ra Carulla. Enguany hi par-
ticiparan 91 aspirants de 18
a 30 anys de tot el món. ■

Elgovern
espanyol
condecora
JoanBaez

Redacció
MADRID

El govern espanyol ha con-
cedit l’Orde de les Arts i de
les Lletres a la cantant
nord-americana Joan
Baez, que dimarts va tocar
al Palau de la Música, en re-
coneixement a “una trajec-
tòria regida pel compromís
artístic i personal a favor
dels drets individuals i les
llibertats civils i políti-
ques”. Segons el ministeri
de Cultura, Baez “ha supo-
sat un referent que trans-
cendeix l’àmbit musical
per a tota una generació
d’espanyols defensors de la
llibertat política i la convi-
vència pacífica”. Joan Baez
(Nova York, 1941) ha ob-
tingut, en mig segle de tra-
jectòria, sis discos d’or, un
Grammy honorífic i dos
doctorats honoris causa,
entre molts altres reconei-
xements artístics. ■

àries que són una joia”.
La producció que arriba

al Liceu ve signada pel Me-
tropolitan, el Covent Gar-
den i la Staatsoper de

Viena, tot i que el
Liceu n’ha fabricat
una còpia idènti-
ca, més “transpor-
table”, que viatjarà
a l’Òpera de París.

Amb direcció d’es-
cena del francès Lau-
rent Pelly, l’acció es

trasllada de l’è-
poca napoleònica
original a les trin-
xeres de la Prime-
ra Guerra Mundi-
al. Pelly va explicar
durant la presenta-
ció de l’espectacle
que, en ser una
òpera amb molt de
text parlat, ha optat
per desempolsar-la i
acostar-la al públic

d’ara, fins al punt que
adquireix tocs “cine-

matogràfics”.
L’òpera, que mostra

els horrors de la guerra
alhora que la candidesa

d’un jove enamorat de Ma-
rie, la cantinera, que és
capaç d’allistar-se a l’exèr-
cit per ser a prop de la seva
estimada, pren en aquesta
producció un to bastant
còmic quan apareix en es-
cena la duquessa de Cra-
kentorp, que vol casar el
seu nebot amb Marie, que
ha estat adoptada per la
marquesa de Berkenfield. I
és que la duquessa la inter-
preta Ángel Pavlovski. “És
el meu debut al Liceu, però
ja vindrà la Scala”.

La duquessa Pavlovski
“És una obra molt difícil,
barreja de tragèdia i comè-
dia, però hauria pogut ser
encara molt més tràgica si
jo hagués cantat”. Sempre
a punt per animar els que
l’envolten, Pavlovski va
qualificar el seu personat-
ge de “bombó” i va explicar
que ha intentat que la seva
“duquessa no recordi gaire
la duquessa d’Alba”.

La cantant italiana Pa-
trizia Ciofi és Marie; ella i
Juan Diego Flórez ja han

protagonitzat aquesta ver-
sió de l’obra a Londres,
Viena i Nueva York. “El de
Marie és un rol molt compli-
cat, vocalment és molt difí-
cil i escènicament també,
sempre que l’he de cantar
em tremolen les cames,
però en aquesta posada en
escena encara més. Cal
equilibrar molt bé la veu
entre les escenes cantades i
les parlades i requereix una
gran energia, de fet no tens
temps de pensar en la veu,
però fent-la t’ho passes molt
bé”, comenta Ciofi.

Aquesta producció de La
fille du régiment s’estrena
avui al Liceu i es podrà
veure fins al 25 de març en
dos repartiments diferents
que també compten amb el
tenor alacantí Antonio
Gandía, que debuta al Li-
ceu en el paper protagonis-
ta; la soprano georgiana
Nino Maixaidze, cada vega-
da amb més presència als
escenaris internacionals, i
Carlos Bergasa compartint
el rol de sergent Sulpice
amb Pietro Spagnoli. ■

Patrizia Ciofi i Pietro Spagnoli en una escena de la nova producció de ‘La fille du régiment’ que avui s’estrena al Gran Teatre del Liceu ■ ANTONI BOFILL

JuanDiegoFlórez
entotragicòmic

‘La fille du régiment’ arriba al Liceu amb Juan Diego Flórez, Patrizia
Ciofi i Ángel Pavlovski en una versió adaptada a la I Guerra Mundial

Marta Porter
BARCELONA

Els mitòmans operístics de
Barcelona estan de sort.
Podran veure en directe el
tenor Juan Diego Flórez in-
terpretant l’ària Ah! mes
amis de La fille du régi-
ment, la popular ària dita
dels nou dos de pit perquè
inclou nou dos aguts se-
guits. I és que amb ella el
tenor peruà va entrar en la
categoria de llegenda fa un
any i mig, quan, després
d’interpretar-la al Metropo-
litan de Nova York, el pú-
blic el va ovacionar fins al
punt que va haver de bisar-
la. Els 18 dos li van valdre
al tenor la portada del The
New York Times.

Ell assumeix que és “una
ària d’impacte” que “dema-
na molt”. “I no sempre sur-
ten perfectes, n’hi ha nou!”,
assenyala. Amb tot, Flórez
desmitifica aquests pocs
minuts. “A La fille du régi-
ment hi ha molt més que
nou dos. S’ha valorat poc
l’òpera en si. Hi ha diverses

Laurent Pelly
vesteix l’òpera
de Donizetti
amb els colors
de la
comèdia


