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wEl festival líric Arena di Verona celebra el seu centenari obrint
el certamen, divendres vinent, amb un macromuntatge de l’òpera
Aida realitzat per a l’ocasió per la Fura dels Baus. Va ser amb aquest
mateix títol de Verdi que el festival es va inaugurar l’any 1913,
un muntatge antic que ha tornat cíclicament a l’escenari veronès
–15.000 localitats a l’aire lliure– i que ara Carlus Padrissa i Àlex
Oller, de La Fura, volen rellevar: “Aspirem que, com l’antiga, la
nostra Aida es pugui seguir representant cent anys més”. /Redacció

Perejaumecelebra els 90 anysdelPENCatalà
ambuna instal·lació al carrer delCarme

ICUB

wAmb prou feines es percep de dia però de nit il·luminarà el carrer
del Carme de Barcelona fins al 31 d’agost. És la instal·lació de 1.200
bombetes que l’artista Perejaume va crear el 2000 per al barri vell
de Tarragona i que ara rescata per sumar-se a la celebració del 90è
aniversari del PEN Català, l’oenagè per la llibertat d’expressió i els
drets lingüístics. L’obra, Allò que devem estar dibuixant amb les nos-
tres formes de viure, es desplega en quatre fragments que es llegei-
xen avançant des de la Rambla fins al carrer Jerusalem. / Redacció

LaFura inaugura el centenari de l’Arena
diVerona ambunmacromuntatged’‘Aida’

El cartell d’El tango de la cocaína

JUSTO BARRANCO

Barcelona

L’
any 2014 és
molt important
per a Catalu-
nya”, diu Jaume
Collell, “perquè

farà cent anys que va començar
la Primera Guerra Mundial.
Amb ella, els empresaris cata-
lans s’inflaran de diners i se’ls
aniran a rebentar al Paral·lel. És
un centenari més im-
portant que altres que
se celebren aquest 2014
i que ens han colat pel
mig”, ironitza el perio-
dista. I és que, remarca
el redactor de La Van-
guardia –que va ser ac-
tor ambEls Joglars i di-
rigeix teatre musical–,
l’afluència de diners
per la neutralitat espa-
nyola a la guerra va
crear “una autèntica in-
dústria de la diversió”
al Paral·lel.

Una indústria i una
cultura que fa poc va re-
cordar el CCCB amb una
gran mostra i a la qual
Collell (Manlleu, 1956)
aprofundeix centrant-se
en una figura que va cre-
ar músiques mítiques
com la deFumando espe-
ro, El vestir d’en Pasqual
o El tango de la cocaína i,
paral·lelament, va com-
pondre cançons patriòti-
ques o sardanes com Ca-
talunya plora per la mort de
Guimerà: Joan Viladomat, a qui
retrata a El músic de l’americana
vermella (RBA).
I, esclar, el retrata amb la

Barcelona de la seva època, els
efervescents anys vint, on les
nits no s’acaben i el xampany i
la cocaïna corren a rius. un
món on regnen el cuplet –con-
sagrat gràcies a Raquel Meller
des de 1911–, el tango o el fox-
trot, i que cauria en decadència
als anys trenta pel cinema so-
nor i el jazz americà. La fi de la
República l’enterraria.
Viladomat neix el 1885 a

Manlleu, població amb una im-
portant indústria tèxtil i forts
conflictes entre obrers i empre-
saris. El futurmúsic rep les pri-
meres lliçons de solfeig a l’esco-
la municipal de música i estu-
dia els dos primers cursos de pi-
ano al Conservatori del Liceu.
Però ja al 1912 ha instal·lat al
carrer Conde del Asalto de Bar-
celona, avui Nou de la Rambla,
la seva pròpia acadèmia de va-
rietats: La Colosal, al costat de
l’Arnau. Ha de formar les joves
–a qui sol acompanyar la seva
mare i algunes de les quals no
saben ni llegir– que cantaran
als teatres del Paral·lel. Al ma-

teix carrer tenen també acadè-
mies Joaquín Zamacois i
Vicenç Pastallé, amb qui
Viladomat compondrà El fox-
trot de las campanas, un èxit in-
ternacional fins i tot al Berlín
de l’Alemanya de Weimar.
I és que la composició

d’obres per al Paral·lel és tota
una indústria. Uns creen lame-
lodia, d’altres fan els arranja-
ments i els lletristes vénen de
les revistes i diaris de l’època.

siguin L’esquella de la Torrat-
xa,Papitu,El diluvio oLaTribu-
na. Uns heterodoxos que en
acabar la feina van al Paral·lel i
aguanten amb bunyols i aiguar-
dent fins que es fa de dia. Gent
com Amichatis –Josep
Amich–, Juan Misterio –Joan
Casas Vila– o Félix Garzo

–Josep Antoni Gaya– són part
de la fauna que fa les lletres
d’aquests cuplets i sarsueletes
que ells mateixos anomenen gè-
nere ínfim –el gran és l’òpera, la
sarsuela el chico. Encara que ini-
cialment impera el castellà, l’au-
ge del gènere portaElDíaGráfi-
co a convocar el 1920 un con-
curs de cuplets en català que
culmina amb una gran festa al
Tívoli quepresideix Puig i Cada-
falch i a la qual assisteix Cambó.

Hi canta la consagra-
da Pilar Alonso.

Fumando espero
naixerà el 1923 dins
de la revista musical
La nueva España al
teatre Victòria. Una
sàtira política amb lli-
bret de Félix Garzo
que fa referència a la
campanya de Primo
de Rivera contra els
polítics que ha defe-
nestrat. Fumando es-
pero traspassarà fron-
teres i èpoques, enca-
ra que al Paral·lel pas-
si com un tema més.
En canvi, hi triomfarà
Viladomat ambEl tan-
go de la cocaína, creat
el 1926 amb
Amichatis. Un gui-
nyol líric tremendista
sobre lamoda de la co-
caïna del qual es fan
més de 500 funcions,
fet inèdit.

Viladomat morirà a
Barcelona el 1940 de

pulmonia, “gastat per la vida,
gens estrany si es té en compte
que part de la seva producció
més important és una apologia
del vici: cocaïna, tabac...”. Curio-
sament, diu Collell, el seu nom
no apareix a l’EnciclopèdiaCata-
lana, encara que sí el seu germà,
l’escultor Josep Viladomat.c

‘Fumando espero’
naixerà dins d’una
sàtira musical,
‘La nueva España’,
i alçarà el vol sola

VENDA

liceubarcelona.cat
ticketmaster.es
Tel. 902 53 33 53
Taquilles

PREUS

A partir de 9 €

INFORMACIÓ

liceubarcelona.cat
Tel. 93 485 99 13

Una obra sobre l’honor,

la traïció i el perdó

de W.A. Mozart

Lucio Silla

JUNY 2013 Dies 21, 22, 26 i 28
JULIOL 2013 Dies 1, 2, 4, 5, 6 i 7

Vegeu video:

Direcció musical Harry Bicket
Direcció d'escena Claus Guth

Intèrprets Kurt Streit /
Alessandro Liberatore,
Patricia Petibon / Laura
Aikin, Silvia Tro Santafé /
Marina Comparato, Inga
Kalna / Iano Tamar, Ofèlia
Sala / María José Moreno
i altres.

Orquestra Simfònica i Cor
del Gran Teatre del Liceu

PANORAMA

JaumeCollell se submergeix amb ‘Elmúsic de l’americana vermella’
a la vida de Joan Viladomat, compositor de ‘Fumando espero’

Tango, ‘puros’ i cocaïna


