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L’elisir d’amore

Autors: Gaetano Donizetti, amb
llibret de Felice Romani
Intèrprets: Javier Camarena,
Nicole Cabell, Àngel Òdena,
Simone Alberghini, Eliana
Bayón. Cor del Gran Teatre del
Liceu. Director: José Luis Basso.
Orquestra Simfònica del Gran
Teatre del Liceu. Director:
Daniele Callegari
Producció: Mario Gas.
Escenografia i vestuari: Marcello
Grande. Director d’escena: José
A. Gutiérrez
Lloc i data: Gran Teatre del
Liceu (11/XI/2012)

ROGER ALIER

Aquesta producció de L’elisir
d’amore es va estrenar en els anys
d’exili del Liceu al Teatre Victò-
ria, quan s’estava reconstruint el
teatre de la Rambla, i té prou mè-
rits per ser reproduïda de tant en
tant. Traslladada a l’època mus-
soliniana (anys 1930) no grinyola
gens amb l’obra original i es distin-
geix per la varietat de colors del
vestuari femení i la presència dels
sinistres uniformes italians de pre-
guerra. Però l’ambient festiu de
l’obra predomina per damunt de
tot i l’espectacle inclou moments
de gran efecte visual (l’inici del se-
gon acte, sobretot, en què estan
tots ballant amb motiu del supo-
sat casament d’Adina amb el ser-
gent Belcore i per la barcarola que
canten el baix i la soprano). Espec-
tacle festiu, divertit, adient per
atraure unpúblic nombrós (aques-
tes funcions són fora d’abona-
ment i qui ho vulgui hi trobarà
lloc sense dificultats) i és l’ocasió
per als que vulguin conèixer el
món de l’òpera. Val la pena.
El paper principal d’aquesta

òpera Donizetti el va pensar per
al tenor, que té la famosa àriaUna
furtiva lagrima. Molt ben cantat
tot el paper pel tenor mexicà
Javier Camarena, actualment ha-

bitual de l’Òpera de Zuric, on ha
cantat Le comte Ory de Rossini
(que només fa 141 anys que no es
fa al Liceu). És un tenor lleuger i
elegant, de veu bonica, i canta un
Nemorino molt complet i eficaç
(se li pot retreure que afegís un
parell de dos de pit inadequats),
però per la resta la seva actuació
té prou qualitat per distingir-se.
Molt notable també la soprano ca-
liforniana Nicole Cabell, de veu
clara i amb una agilitat considera-
ble, que ha cantat les seves inter-
vencions (la seva ària final és la
més difícil de l’òpera) d’unamane-
ra magistral. Molt brillant el barí-
ton tarragoní Àngel Òdena en el
paper del sergent Belcore, que ja
va cantar al teatre Victòria, i ex-
cel·lents intervencions de Simone
Alberghini com a buffo i d’Eliana
Bayón en el petit però simpàtic
paper de Giannetta. El cor s’ha
mogut impecablement bé i ha can-
tat amb eficàcia, i l’orquestra ha
demostrat també solvència diri-
gida pel ben conegut Daniele
Callegari.
Llargs aplaudiments de més

d’un quart d’hora han coronat
aquesta funció més que remarca-
ble i molt recomanable.c

Nicole Cabell, al centre

Els espectadors es van sumar encantats a la protesta

Lee Fields &
The Expressions

Lugar y fecha: Festival de Jazz
de Barcelona. Luz de Gas
(9/XI/2012)

KARLES TORRA

Conegut com Little James Brown
en els seus inicis, Lee Fields ha ha-
gut d’esperar fins al segle XXI per
assolir un ple reconeixement in-
ternacional. Amb una semblança
vocal i estilística amb James
Brown, aquest cantant de Caroli-
na del Nord va publicar una esti-
mable col·lecció de singles els
anys setanta que no van transcen-
dir al primer nivell. Després de re-
tirar-se durant els vuitanta, Fields
va ressorgir els noranta com tot
un objecte de culte i va ser l’onada
de revival soul comandada per
Sharon Jones i Amy Winehouse
la que va posar a l’abast del gran
públic la veu càlida, ronca i una

mica aspra d’aquest intèrpret do-
tat d’una extraordinària força
emocional i expressiva.
Acabat d’entrar en la seixante-

na, està en un estat de forma in-
creïble, com vam comprovar en
la presentació del seu últim disc,
Faithful man. Molt ben acompa-
nyat pels Expressions, un grup
de groove amb un parell de vents
delmés alt nivell, va combinar po-
tència sísmica i tendresa en les in-
terpretacions de Still hanging on,
I still got it oWish you were here,
que van sonar a clàssics dels sei-
xanta.
En un dels moments més àl-

gids, Lee Fields va articular
d’allòmés bé en la seva veu el sen-
timent de pèrdua i remordiment
en un monumental Who do you
love coronat per un brutal cres-
cendo. Abans d’exhibir plena-
ment la seva inabastable capaci-
tat per cantar cridant a Faithful
man i va arrodonir una actuació
sensacional canviant els temps a
tot un clàssic com Sunny.c

ÀLEX GARCIA

LV.COM

SÍLVIA OLLER
Bescanó

Curiós i inèdit aspecte el que
oferia l’aforament del teatre de
Bescanó dissabte a la nit du-
rant l’estrena de l’obra Suïci-
des, de la companyia Poca Cosa
Teatre. Cadascuna de les 337
persones del públic subjectava
entre les mans una pastanaga, i
molts d’ells no van dubtar a
mossegar-la abans que s’obrís
el teló. Quines van ser les raons
que el teatre presentés aquest
aspecte tan poc comú?
Els espectadors van rebre en

entrar una hortalissa en comp-
tes d’una entrada, com a acte
de protesta contra la pujada de
l’IVA cultural, que ha passat
del 8% al 21%. Un increment
que el director d’El Teatre de
Bescanó, Quim Marcé, qualifi-
ca de “cop dur” per a un sector
“bastant tocat” i que podria su-
posar el tancament de moltes
sales de concerts o teatres.
Una acció imaginativa que

ha donat la volta al món, ja que
mitjans de comunicació interna-
cionals com la cadena britànica
BBC, el diari The New York Ti-
mes o rotatius del Vietnam o de
l’Uruguai, entre molts d’altres,
se n’han fet ressò.
El que van comprar els es-

pectadors per assistir a aques-
ta obra no van ser entrades si-
nó pastanagues, encara que
amb la compra de cada pastana-
ga hi anava de regal l’entrada.
Cada hortalissa es venia antici-
padament per internet a 13 eu-
ros; 15 si es comprava a la taqui-
lla. Un preu molt més econò-
mic per a la butxaca dels pre-
sents que si s’hi apliqués el
21% de l’IVA, que és amb el
que estan gravats els especta-

cles culturals. El Teatre va pen-
jar a la taquilla el curiós cartell
de “Pastanagues venudes”.
Dels diners recaptats, ElTea-

tre en pagarà només el 4%
d’IVA, que és l’impost que
s’aplica a les verdures i hortalis-
ses, en ser considerat un arti-
cle de primera necessitat.
“Aquest és un preu molt més
just que el 21%”, va recalcar
Marcé, que va assegurar que El
Teatre s’ha assessorat legal-
ment i que no incorre en cap
irregularitat. “El preu de l’en-
trada computarà com un in-
grés atípic del teatre”, va expli-
car el director en roda de prem-
sa a mitjans de la setmana pas-
sada.
Marcé encara té esperances

que el Govern reflexioni i torni
a abaixar l’impost, com va fer
en el seu moment el govern lu-
sità. Si no, pronostica una possi-
ble “revolució de les pastana-
gues” en altres teatres. Marcé
va exposar que algunes sales

deMadrid i Saragossa s’han in-
teressat per aquesta acció, car-
regada de simbolisme.
El director del teatre va ex-

plicar que van triar una pasta-
naga perquè és l’hortalissa que
el pagès posa davant del burro
perquè l’animal avanci. En
aquesta metàfora, el burro re-
presentaria el 21% d’IVA; la fi-
gura del pagès equivaldria als
espectadors del teatre, i la pas-
tanaga seria l’IVA del 4% que
es vol aconseguir.
Meritxell Yanes, una de les

artistes de la companyia Poca-
Cosa Teatre, involucrada en
l’acció, va destacar el caràcter
“simbòlic” d’aquest acte de
protesta i va lamentar les reta-
llades que viu el sector de la
cultura. “La cultura no és un
luxe”, es va lamentar. Uname-
sura que també va aplaudir
l’alcalde de Bescanó, Xavier
Soy, que va qualificar de “des-
mesurat” l’augment de l’IVA
cultural.c

Pastanaguespereludir la
pujadade l’IVAcultural
El teatre de Bescanó ven hortalisses en lloc d’entrades


