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No es queixarà el tenor JuanDiego
Flórez del tracte que li brinda Bar-
celona aquest mes de desembre. Si
el públic del Liceu el va cobrir de
bravos i vives en el seu irrepetible
recital del dia 3, també li permet
després passejar tranquil·lament
per la Rambla amb la seva dona i el
seu nadó mentre duren els assajos
de Linda de Chamounix, l’òpera de
Donizetti que estrenarà dimarts al
Liceu junt amb la soprano Diana
Damrau, el mestre Marco Armi-
liato i el director d’escena Emilio
Sagi. Però és que a més el divo pe-
ruà, “el tenor més sensacional que
ha passat pel Liceu en molt de
temps”, segons el crític Roger Ali-
er, és capaç de concitar l’atenció de
la resta de divos.

Va succeir ahir a la nit en l’entre-
ga de premis de la revistaÒperaAc-
tual, que celebrava el seu 20è ani-
versari convertint Flórez en el seu
primer guardonat no espanyol. A
la cita en el Saló dels Miralls del
Liceu va acudir el bo i millor de la
professió: des de Montserrat Ca-
ballé a Jaume Aragall i Joan Pons,
passant per JosepBros, CelsoAlbe-
lo, María José Montiel, Ana Ibar-
ra, Stefano Palatchi, Mariola
Cantarero, Ismael Jordi... a més
dels seus col·legues de reparti-
ment de Linda de Chamounix...,
Bruno de Simone, Simón Orfila,
Silvia Tro Santafé, Borja Quiza,

Pietro Spagnoli i Diana Damrau.
“Estic commogut, ha estat molt

fort”. El tenor no va reprimir l’ex-
pressió després d’escoltar els ma-
júsculs elogis que li havia dedicat
un convincent i convençut Roger
Alier: “Ell és excepcional, i ho dic
en un teatre que ha tingut figures
il·lustres”, havia dit el crític de La

Vanguardia. Honorat d’estar envol-
tat d’amics, col·legues i “il·lustres
llegendes”, el peruà, estendard de
la nova fornada de divos de la líri-
ca, va celebrar doblement el premi
pel fet de rebre'l al Liceu: “Aquesta
és una casa que m’estimo molt”, va
arribar a dir entre els petits crits
del seu fillet.

Amb els seus cabells atzabeja,
proveït d’atractiu llatí, batent rè-
cords de popularitat en un mo-
ment de penúries econòmiques i
de panorama gris en què els teatres
d’òpera necessiten personatges
que siguin capaços d’emocionar i
concitar l’atenció de la gent... així
va arribar Flórez al Liceu. I no se li

va escapar al seu director, Joan
FrancescMarco, la transcendència
del moment. “Què direm de Juan
Diego Flórez, si ho va dir tot a l’es-
cenari fa pocs dies i ho diu en cada
assaig”.

Amb l’ombra de les retallades
sotjant, no seria aventurat pensar
que aquesta producció del Liceu
amb l’Opera di Roma, aquesta Lin-
da de Chamounix en la veu de Fló-
rez, és una perla irrepetible per als
qui practiquen el culte a la vocali-
tat belcantista. Ai, sí! Que torni
l’òpera dels grans divos. I que ho
faci amb la facilitat de Flórez, que
al migdia va confessar que queda
hipnotitzat cantant les àries
d’aquest Donizetti. “Són notes
moltmantingudes, l’aire ha de fluir
i acabes com en el ioga, en un estat
meditatiu”. Com porta això de ser
un divo? “Tots ho somd’unamane-
ra o una altra”, diu mirant de reüll
als seus col·legues. Hi ha teatres,
com aquest, en el qual els cantants
són molt importants. “Sí, he tingut
funcions en què la gent continua
aplaudint, i no et deixa anar a so-
par!”

Del Saló dels Miralls tampoc no
volia anar-se’n ningú ahir, quan el
tenor espanyol José Ferrero, tam-
bé guardonat per Òpera Actual
junt amb Festival de Peralada, es
va oferir a cantar Castell de la llum,
una bonica cançó d’Antón García
Abril, per acabar elevant-nos dos
pams del terra ambE lucevan le ste-
lle de Tosca. Així no va saber tant
greu que Flórez no es quedés al so-
par del Cercle.c

JuanDiegoFlórez,divoentredivos

Juan Diego Flórez abraça Caballé en presència d’Aragall, CarmenMateu i Joan Pons, ahir en el Liceu
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UNA PELÍCULA DE PACO ARANGO CON DIEGO PERETTI AITANA SÁNCHEZ-GIJÓN
GOYA TOLEDO ANDONI HERNÁNDEZ ROSA MARÍA SARDÁ

AMPARO BARÓ MARIVÍ BILBAO ARÓN PIPER SARA JIMÉNEZ LAURA ESQUIVEL
ENRIQUE VILLÉN ORIOL TARRASÓN FÁTIMA BAEZA YJORGE GARCÍA
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M. CHAVARRÍA Barcelona

Com se sospitava per les retalla-
des que imposa la crisi, la Conse-
lleria de Cultura i Turisme de
Castella i Lleó ha posat punt fi-
nal al conveni de col·laboració
subscrit amb la Fundació Ángel
Corella el 2008. I sense el suport
financer de la Junta, al ballarí i
coreògraf no té cap altra solució
que tancar les instal·lacions a Se-
gòvia, on assajava la companyia, i
posar en marxa una solució
transitòria amb el lloguer d’una
nau aBarcelona. Encara que la se-
va fundació va emetre ahir un co-
municat en el qual anunciava que
encara no està en condicions
d’anunciar quins són els seus
plans per a la companyia, el cert
és que les trobades i les trucades
telèfoniques amb responsables
d’institucions públiques catala-
nes s’han succeït durant tota la
setmana. Corella està preparat
per aterrar, però està preparada
la conjuntura política catalana
per acollir-lo?
“El problema que se’ns

presenta en relació amb el pro-
jecte Corella, que ens fa molta
il·lusió i estem decidits a portar-
lo endavant, no és tant de viabili-
tat econòmica sinó d’oportuni-
tat política, perquè ens trobem
en el pitjor dels contextos polí-
tics”, va afirmar ahir Santi Vila,

alcalde de Figueres i protector
del projecte educatiu del ballarí.
Fa temps, Vila va proposar
posar en marxa a Figueres un
centre de dansa i de residència
de ballarins, projecte que enca-
ra continua vigent. De fet,
actualment té uns terrenys mu-
nicipals que s’han cedit per a
poder-lo construir, disposa de
finançament privat i s’espera un
acord amb la Generalitat per
poder dur a terme aquesta activi-
tat docent.
Això sí, la condició que posa

l’artista per establir el centre
d’ensenyament a la localitat em-
pordanesa és que la companyia
tingui com a seu estable una
gran ciutat catalana. És a dir,
Barcelona.
La pilota quedaria, potser, a la

teulada de l’Ajuntament de Bar-
celona, i en particular, de la
regidoria de cultura. Seria possi-
ble aquest escenari? Segons
fonts de l’Ajuntament, si la com-
panyia de Corella té garantit el
seu funcionament ordinari a tra-
vés d’aportacions pròpies, o d’al-
tres administracions i patrocina-
dors, l’Ajuntament de Barcelona
està disposat a col·laborar-hi
per buscar-li un espai, “però
mai –van afegir les fonts– en de-
triment de les aportacions a al-
tres companyies establertes a
Barcelona”.c

Corella trenca amb
Castella i Lleó i truca
a la porta deCatalunya


