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Òpera en texans estrena
aquesta nit tercera tem-
porada al 33 amb un nou
dia d’emissió: el dilluns. A
les 22.00 h s’ofereix una
reposició d’un capítol de
les temporades anteriors
i, a partir de les 22.30 h,
s’emet un episodi nou. Per
a l’estrena d’aquesta ter-
cera temporada s’ha esco-
llit un dels títols més famo-
sos del bel canto: La bohè-
me. Amb l’entusiasme que
el caracteritza, el baríton,
pianista i divulgador musi-
cal Ramon Gener visitarà
París per fer la ruta bohè-
mia de la ciutat i reviure
les experiències dels qua-
tre protagonistes de l’òpe-
ra. La cloenda continuarà
sent una òpera rock: avui
Sussy & LosQuattro ver-
sionaran el vals que canta
la Musetta a La bohème.

D’entre tots els viatges
operístics que proposa Ge-
ner aquesta temporada
destaca la commemoració
del bicentenari de Wag-
ner, amb un capítol en el
qual s’explorarà la relació
del compositor amb Cata-
lunya i s’intentaran desco-
brir les pistes wagneria-

nes que s’amaguen per
Barcelona a través d’una
ruta amb el bus turístic.

La tercera temporada
d’Òpera en texans, una
producció de Brutal Media
per a TVC, combinarà els
episodis centrats en una
òpera amb altres propos-
tes més diferents, com és
el cas de Compte enrere,
en què el conductor del

programa explicarà què
passa darrere l’escenari
del Liceu mitja hora abans
que comenci la funció.
Gravat en temps real, sen-
se pauses i sense aturar la
càmera, en un únic pla se-
qüència, es descriu el que
no es veu en trenta mi-
nuts. Un altre dels mo-
ments destacables de la
temporada serà l’edició so-

bre el musical West Side
Story de Leonard Berns-
tein, en el qual participa el
tenor Josep Carreras.

La nova temporada
manté el format d’èxit
d’Òpera en texans: com-
binar accions i escenaris
quotidians amb títols del
bel canto. Per exemple, el
capítol dedicat a Lulú
d’Alban Berg s’ha enregis-

trat al local d’espectacles
eròtics Bagdad.

La voluntat del progra-
ma és demostrar que l’òpe-
ra no és només per a ex-
perts. “L’òpera és una mú-
sica com qualsevol altra;
s’escriu al mateix lloc”,
segons explica Gener, que
hi afegeix que “cadascú
ha de trobar la manera
de connectar-hi”. ■

‘La bohème’, un dels títols més famosos del repertori del ‘bel canto’, enceta
aquesta nit la tercera temporada del programa ‘Òpera en texans’, del 33
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Entusiasme operístic
b La bohème de Giacomo
Puccini (1896)
b El naixement de l’òpera.
Hi col·labora Quimi Portet
b Pélleas et Mélisande de
Claude Debussy (1902)
b Lucia di Lammemoor de
Gaetano Donizetti (1835)
b Wagner i els catalans
b West Side Story de Leo-
nard Bernstein (1957)
b Lulú d’Alban Berg (1935)
b Aída de Giuseppe Verdi
(1871)
b Compte enrere
b Andrea Chénier d’Umber-
to Giordano (1896)
b La flauta màgica de W. A.
Mozart (1791)
b Adriana Lecouvreur de
Francesco Cilea (1902)
b Passió per l’òpera

Ramon Gener, l’entusiasta presentador d’‘Òpera en texans’, a casa d’un lutier ■ TV3
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Repertori

El presentador
Ramon Gener
serà a París
per fer la ruta
bohèmia a
la ciutat

Els concerts de petit for-
mat tenen el seu espai al
33, des d’avui i cada di-
lluns a mitjanit, amb l’es-
trena de la nova tempo-
rada de De prop (33,
00.00 h), el programa

musical dirigit per Jordi
Turtós. En aquest primer
capítol s’emetrà un re-
sum, un tast dels onze re-
citals d’aquesta tempora-
da primaveral. L’objectiu
de De prop és donar visi-
bilitat a l’escena musical
catalana fent-se ressò de
la gran diversitat d’estils
i de personalitats dels jo-
ves valors musicals i dels
noms més veterans.

Aquests concerts es
van enregistrar al plató

número 1 de TV3, sense
públic, buscant la proxi-
mitat total amb l’artista,
amb el grup, amb la inter-
pretació, amb l’essència
del fet musical en directe.
Els programes també in-
clouen una entrevista
amb els artistes, que expli-
quen el que es pot veure i
sentir en la seva música.

Aquesta temporada, De
prop porta una selecció
d’onze propostes del pano-
rama català actual, que

presentaran els seus tre-
balls musicals més re-
cents. Entre altres, es po-
dran escoltar Quimi Por-
tet, Anna Roig i L’ombre
de ton chien, Nico Roig,
Esther Condal, Gani Mir-
zo, Cuchillo, Burruezo &
Bohemia Camerata, Mi-
quel Gil, Maria Rodés, Ya-
cine & The Oriental Groo-
ve i Salao. Televisió de Ca-
talunya va recuperar
aquest format de concert
el juny del 2010. ■

Tornen els concerts de petit format al 33
‘De prop’ ofereix
avui un resum dels
diferents recitals
de la temporada
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Maria Rodés és una de les protagonistes dels concerts
d’aquesta primavera al 33 ■ TV3


