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“Intelectual español”, aqueix gran
pleonasme

Dijo Buda: “Cuando llegues a la
cima de la montaña continúa
subiendo”

Los números no se suicidan, no
protestan, no hacen huelgas. Son
más gobernables. Siempre conducen
a un resultado, aunque sea erróneo

Daniel Saldaña Escriptor

#frishashtag Una errata recurrente
me define: escribo “alergia” en vez
de “alegría”.

#tuitsdecultura Francesc Serés Novel·lista
@FrancescSeres

Alejandro Jodorowski Escriptor
@alejodorowsky

Fernando Aramburu Escriptor
@FernandoArambur@ds_paris

espai, l’obra passa en una plaça de
poble d’arquitectura racionalista i
decadent, en la qual Belcore és un
camisa negra que lligamolt i reclu-
ta soldats i Dulcamara deixa anar
la seva xerrameca.

“És una òpera còmica però de
lesmés genials, per la seva teatrali-
tat i la seva música, que dos segles
després continua sent igual de
fresca. ElMET va estrenar la tem-
porada amb aquesta obra, però jo
emquedo amb la producció del Li-
ceu”, comenta Òdena (Tarragona,
1968), el baríton que ja va debutar
interpretant Belcore al Victòria.
Tres lustres després, i ara que la
seva veu verdiana està assentant-
se, fent-se més sòlida i enfosquint
el seu color, és elMET qui se’l dis-
puta després del seu èxit recent a

Il trovatore. Li han ofert fer Tosca
la propera temporada.
En el punt més dolç es troba

també la soprano líricaNicole Ca-
bell, amb una carrera que va fer
un esprint després de guanyar el
premi de la BBC a Cardiff, el
2005. Avui debuta al Liceu com a
Adina, “aquesta mossa que es
comporta com una nena malcria-
da fins que s’adona del valor de
l’amor que li professa l’innocent
Nemorino”, apunta Cabell men-
tre li maquillen els seus llavis car-
nosos. La seva carrera transcorre
entre l’Òpera de Chicago, on resi-
deix, la de San Francisco i la de
Nova York, però també a Europa.
Com a artista de Decca, ha gravat
La bohème i un disc d’àries, tot i
que anhela aportar una cosa nova
a la indústria discogràfica, “que es-
tà morint amb la crisi i la manca
d’educació”.
Finalment, entrem al camerino

del tenor Javier Camarena, que
va deixarMèxic per l’òpera deZu-
ric, on és solista des de fa sis anys
vertiginosos. La seva família es
resistia que deixés els seus estu-
dis d’enginyeria... i avui debuta al
Liceu, amb un “Nemorino inno-
cent a qui aporto dignitat”, diu.
“Estic còmode en el repertori bel-
cantista, però vull entrar en el
francès... Faust, Manon, Roméo et
Juliette”.c

D’AVUI A DIUMENGE VINENT

Les tres funcions
d’aquesta reposició
de ‘L’elisir d’amore’
són a preus populars

Una obra rica en signes. Carmen
Calvo recrea en els seus collages un món
inquietant i pertorbador en què els
objectes esdevenen fetitxes i cada imat-
ge acaba sent un signe. L’artista valencia-
na ha realitzat 50 obres per il·lustrar la
temporada del Liceu. De dalt a baix, la
seva visió de ‘L’elisir d’amore’, ‘Madama
Butterfly’ i ‘L’or del Rin’.

M. CHAVARRÍA Barcelona

S i la temporada pas-
sada era l’artista
plàstic Santi Moix
qui s’oferia a il·lus-
trar el llibre que

anualment edita l’Associació
Amics del Liceu, en aquesta
edició és la valenciana Car-
men Calvo l’artista que s’ha
prestat a plasmar en imatges
cadaun dels títols que s’oferei-
xen fins al proper juliol al
GranTeatre. I no pas ambqua-
tre o cinc il·lustracions per
òpera, que és el que és usual:
Carmen Calvo ha arribat a la
cinquantena d’obres, en
el seu cas, collages, que
sovint són tridimensio-
nals, per als quals fa ser-
vir fotografies manipu-
lades, dibuixos i objec-
tes. Tot això, al servei
de la seva particular vi-
sió de la condició hu-
mana, sempre impreg-
nada d’un ascendent
surrealista i amb refe-
rències constants a
la memòria privada i
col·lectiva.
“La seva és una

obra de passions ra-
dicals i contun-
dents, molt operís-
tica, una obra de re-
ivindicació, de
plantar cara o de
rebre la punyala-
da”, assenyalava
Rosa Samaranch,
vicepresidenta
d’Amics del Li-
ceu, a la presen-
tació del llibre
T e m p o r a d a
d’òpera 2012-
2013, en el qual
col·laboradors de mons molt
dispars –la cultura, la societat,
l’esport– analitzen en diver-
sos articles cada títol operís-
tic. En total, hi participen qua-
ranta firmes.
Es tracta de personalitats

no necessàriament relaciona-
des amb el món de l’òpera: de
la nedadora Gemma Mengual
a l’escriptora Soledad Puérto-
las passant pel showman tele-
visiu Boris Izaguirre o el presi-
dent d’Iberia, Antonio Váz-
quez, entre les aficions del
qual hi ha la de cantar òpera.
També hi ha persones alienes
a aquest món que participen a
la publicació –que fa 21 anys
que s’edita–, el politòleg i filò-
sof SamiNaïr i el catedràtic de
Filologia Llatina Josep Lluís
Vidal. Tots dos s’afegeixen a
noms vinculats al gènere, com
el de la soprano VioletaUrma-
na, el director d’escena Lau-
rent Pélly i el compositor i di-
rector d’orquestra Carl Davis.
Juntament amb ells, un

nombrós grup d’experts ofe-
reixen una profunda anàlisi
de cada títol, i posen en con-
text l’obra, l’autor i les veus de
les òperes que es podran veu-
re al coliseu líric barceloní.
Tot això, en una edició de qua-
litat de 190 pàgines, en les
quals apareixen impreses les
il·lustracions de l’artista con-
temporània elegida per a l’o-
casió.
Autora del retaule de la ca-

tedral de Burgos, CarmenCal-
vo (València, 1950) agraeix
l’oportunitat de “crear un dià-
leg entre les imatges i el cant”,
i declara que el que més li
agradaria seria participar en
la realització d’una òpera.

L’artista, que va
representar Es-
panya a la Bien-
nal de Venècia
del 1997 junta-
ment amb Joan
Brossa, es va tan-
car durant dos
mesos amb no-
més la companyia
de la música –va
heretar del seu ger-
mà desaparegut re-
centment una vas-
ta col·lecció de mú-
sica clàssica– i va
plasmar la seva per-
cepció dels argu-
ments, els personat-
ges i les històries in-
trínseques d’aquestes
òperes: La forza del
destino, L’elisir d’amo-
re, Rusalka, Contes de
Hoffman, Street Scene,
Madama Butterfly,
L’or del Rin, Il turco in
Italia i Lucio Silla.
“Lameva és una feina

de signes. Joan Miró ja
feia les seves històries
amb agulles i el mestre

Tàpies també utilitzava mo-
cadors vermells com a signe
de perill... Ja des del gòtic, la
pintura esdevé una qüestió de
signes. Una cosa que després
la veus en el cinema de
Godard i Buñuel”, assenyala
l’artista. Les seves peces sobre
les òperes, que ha exposat fins
aquesta setmana a la galeria
Joan Prats Artgràfic, es poden
interpretar com un resum de
la pròpia trajectòria de l’ar-
tista, l’obra de la qual és pre-
sent en col·leccions perma-
nents de nombrosos museus i
galeries, com el Guggenheim
de Nova York, el Reina Sofía,
el Macba i l’IVAM, que li va
dedicar una retrospectiva el
1990.
El programa editat per

Amics del Liceu, una associa-
ció que va deixar de rebre
l’ajuda de la Generalitat fa
tres anys, té el patrocini de La
Caixa.c

EL REPARTIMENT

Canten Nicole Cabell,
Javier Camarena
i Àngel Òdena, que
ha debutat al MET

MAITE CRUZ

futur

A l’altre extrem de la balança
pel que fa a economies saluda-
bles, el Covent Garden guarda
únicament unes quantes desenes
d’entrades de galliner per ven-
dre –de 10 a 30 euros– el mateix
dia de la representació. És a par-
tir de les nou delmatí i a qui arri-
bi primer, i no pas més de dos
per persona. Quant al last minu-
te, si algú no pot utilitzar la seva
entrada, la torna a la taquilla
perquè la pugui fer servir una al-
tra persona, però no hi ha ofer-
tes: és clar que no necessiten
utilitzar aquesta via. Pel que fa al
preu de les entrades, en pro-
duccions cares com La bohème
amb Angela Gheorghiu, una bu-
taca a platea ascendeix a 250
euros. No molt més que al Liceu,
però amb un salari mínim inter-
professional molt diferent a la
Gran Bretanya.c

L’artista valenciana CarmenCalvo il·lustra les òperes de la
temporada del Gran Teatre al llibre que edita Amics del Liceu

Òpera i surrealisme


