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Les empreses porten
els clàssics grecs i llatins

a les escoles de Catalunya

BERNAT
METGE

Servei Estació regalarà dues
col·leccions a les escoles:

Escola Tabor.............. (Santa Perpètua de Mogoda)
Escola Immaculada Concepció............ (Barcelona)

L’equip de Servei Estació regalarà la Bernat
Metge a les escoles perquè creu que els clàssics
són una lectura imprescindible, que aporta uns
coneixements i una saviesa que sempre són
vigents.

TEATRE REGINA

Gràcies al Jove Teatre Regina dues escoles de
Catalunya rebran la col·lecció Bernat Metge.
Segons els seus responsables, els clàssics s’han
de llegir a les escoles perquè són miralls on es
reflecteix la condició humana i són realment
necessaris en l’educació dels joves.

LLET NOSTRA

Dues escoles de Catalunya rebran la col·lecció
Bernat Metge de part de Llet Nostra, perquè com
creu Xavier Tubert, president de l’empresa,
coneixent la història, es té millor base per
construir el futur. A la imatge, la fira de Nadal
d’Alp i Puigcerdà, on Llet Nostra tornarà a
ensenyar a munyir als més petits aquest any.

SERVEI ESTACIÓ

ABACUS

Abacus Cooperativa portarà els clàssics de la
Bernat Metge a dues escoles de Catalunya, ja que
estan convençuts que els clàssics són imprescin-
dibles en totes les biblioteques de les escoles.

ÒPERA

Apoteosi belcantista al Liceu
amb Flórez i Damrau

vienès. Però teatralment, l’òpera,
que explica les tribulacions d’una
virtuosa i humil jove savoiana asset-
jada per un libidinós aristòcrata, és
una concessió al gust pusil·lànime de
la cort vienesa. Afortunadament, no
és òpera d’actors sinó de grans veus
perquè tot, absolutament tot, està al
servei de l’expressió vocal. I aquí el
Liceu s’assegura l’èxit amb un
repartiment de primera.

L’emergent soprano
alemanya Diana Dam-
rau, certament, no té
la naturalitat en la
dicció ni en el fraseig
de les grans belcantis-
tes, però tècnicament
brilla a la zona sobrea-
guda i dóna vida al perso-
natge titular amb el seu do-
mini de la coloratura. Cami-
na una mica curta de volum i li fal-
ta amplada per fer plena justícia a
una part central molt compromesa,
però va treure amb nota l’escena de
la bogeria i el públic la va aplaudir

MÚSICA EN VIU

De Cajón! no oblida
Enrique Morente

El Festival de Flamenc de Barcelo-
na arrenca amb un concert al Liceu
d’Estrella Morente. El seu pare se-
rà objecte d’un homenatge a càrrec
de Los Evangelistas, amb músics
de Los Planetas i Lagartija Nick.

XAVI SERRA

BARCELONA. Poc més d’un any des-
prés de la mort del cantaor Enrique
Morente, no sembla que el món del
flamenc hagi digerit aquesta pèr-
dua. El record de l’artista sobrevo-
la la programació del festival De Ca-
jón! amb els noms més populars del
gènere, que enceta avui un concert
de pes: el debut al Gran Teatre del
Liceu d’Estrella Morente.

Per a la cantant es tracta d’una
actuació molt espe-
cial. Morente torna
al Liceu després
d’haver-hi actuat el
24 de setembre del
2010 amb el seu pare,
poc temps abans de la
seva mort. “Jo sé el
que va significar per a
ell que li obrissin
aquelles portes, i el
que ell va donar a can-
vi quan hi va cantar; el
que jo faré serà només
un reflex, profund i fla-
menc, inspirat en el
seu recital”, confessava
a la presentació del festival en una
intervenció per videoconferència.

La cantant aprofitarà el concert,
en què hi podria haver “sorpreses”,
per presentar alguns dels temes del
seu proper disc, en el qual hi haurà
una soleá amb uns versos cantats
pel seu pare, també productor del
disc. Tot queda en família.

Connexió granadina
El record d’Enrique Morente tam-
bé impulsa un altre dels reclams del
festival: Los Evangelistas és una
formació que aplega músics de Los
Planetas i Lagartija Nick per rendir
tribut al cantaor interpretant en viu
les seves cançons. Al De Cajón! tra-
duiran al directe l’Homenaje a En-
rique Morente, un àlbum d’estudi
que sortirà el 2012 i inclourà el pri-

mer enregistrament discogràfic de
Soleà Morente, filla d’Enrique i ger-
mana d’Estrella.

Antonio Arias, l’ànima de Lagar-
tija Nick, explicava ahir que el pro-
jecte és la continuació d’un grup an-
terior que havia format amb Enri-
que Morente, i que amb la mort del
músic va decidir convertir-lo en un
homenatge que servís per divulgar
la seva obra, “un referent de gran
transcendència cultural”. “Moren-
te es vestia de modern, però ho fe-
ia per convertir-te a tu –deia Arias–.
Doncs bé, això és exactament el ma-
teix que volem fer nosaltres”.

De Cajón! també inclou artistes
de flamenc tan importants com ara
Miguel Poveda o José Mercé, i noms
més populars com Rosario, l’ex-Ke-
tama Antonio Carmona, Falete i
Chico Ocaña. Un total de 18 concerts
en sales grans i petites d’un festival
ja consolidat que estudia exportar el
seu model a Madrid i Miami.e

Los Evangelistas, formació amb músics de
Los Planetas i Lagartija Nick, i Estrella Morente. DE CAJÓN!

Estrella Morente inaugura avui al Liceu
el 7è Festival de Flamenc de Barcelona

‘LindadiChamounix’
GRANTEATREDELLICEU
20dedesembre

JAVIER PÉREZ SENZ

El Liceu sol dosificar les
apostes transgressores.
Per això, després del cicló
Ligeti amb l’estrena de
Le Grand Macabre, les ai-

gües tornen al repertori més tradici-
onal amb un muntatge de l’última
òpera semiseriosa de Gaetano Do-
nizetti, Linda di Chamounix, estre-
nada a Viena el 1842. Festa per a les
veus, no tant per al teatre musical.
Donizetti ofereix àries d’impecable
factura, meravellosos duos d’amor
i pintoresques escenes corals en un
dispendi d’inspiració melòdica, ser-
vit amb una orquestració feta amb
molt de compte, especialment refi-
nada per complaure l’exigent públic

Crítica

d’allò més. Al seu costat, el tenor pe-
ruà Juan Diego Flórez imparteix
una nova lliçó de mestratge belcan-
tista en el paper de Carlo: tècnica
perfecta, fraseig i elegància captiva-
dora, virtuosisme de somni i insul-
tant brillantor en els aguts. Senzilla-
ment, no es pot cantar millor. En-
certa de ple el baríton italià Bruno
de Simone en la seva caracterització
del marquès de Boisfleury; el seu
compatriota, el també baríton Pie-
tro Spagnoli, resol amb noblesa
d’accents el paper d’Antonio; men-
tre que la mezzosoprano valenciana

Silvia Tro Santafé broda el pa-
per transvestit de Pierotto

amb una línia impecable
i gran expressivitat.

També s’apunta un
triomf el baix menor-
quí Simón Orfila.

Marco Armiliato
dirigeix l’obra amb es-

pecial cura en l’acom-
panyament de les veus i

suficient relleu en les sec-
cions de més força. Emilio

Sagi signa un muntatge escènic ele-
gant, amb un inofensiu canvi d’èpo-
ca –del París de 1760 als feliços vint
del segle XX– que crea atmosferes
que conviden a gaudir el cant.e

A. BOFILL


