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El Quartet Casals,
de gira pels Estats Units
Florida va ser ahir la primera cita de la nova
gira del Quartet Casals pels Estats Units. Ve-
ra Martínez, Abel Tomàs, Jonathan Brown i
Arnau Tomàs, amb el guitarrista Manuel
Barrueco, actuaran a Memphis, Washington
DC, Cleveland i Chicago, entre altres ciutats,
i estrenaran una obra de Roberto Sierra.

El 48h Open House BCN
frega les 50.000 visites
La 4a edició del festival d’arquitectura 48h
Open House Barcelona, celebrat el cap de
setmana, va aplegar prop de 50.000 visitants,
un 5% més que en l’edició de l’any passat.
L’espai més visitat ha estat el Círculo Ecues-
tre, amb 1.900 persones, seguit de l’Antiga
Fàbrica Estrella Damm i el Palau Moja.

EL NEGOCI FAMILIAR
01. Rafel Nadal a la fàbrica

de suro de Cassà de la Selva.
DAVID BORRAT 02. Els petits de la
família de Francisco Oller.

COLUMNA

Francesa
“La meva àvia
deia les erres
tan franceses
com podia”,
recorda
Rafel Nadal

L’amor pel suro i el
glamur del xampany
“El suro té una composició cel·lular
gairebé humana”, diu Rafel Nadal
envoltat d’escorces d’arbre que avi-
at seran taps de xampany i cava. Na-
dal va voler presentar Quan en dè-
iem xampany a la fàbrica de taps de
suro que va fundar el 1892 el seu
besavi a Cassà de la Selva, i avui ex-
porta arreu del món i no deixa de
modernitzar-se. Al llibre hi ha dos
mons paral·lels que mai s’arriben a
tocar del tot. L’un és el de la terra i la
pagesia de les terres gironines. L’al-
tre, el glamur del xampany francès
i la societat francesa de Reims. Tam-
bé hi ha algun personatge que hau-
ria preferit quedar-se a França.
L’àvia de Nadal, la dona distant que
imposava l’ordre i la disciplina, par-
lava amb un accent francès voluntà-
riament marcat. “Deia les erres tan
franceses com podia”, recorda Na-
dal. Quan creuava la frontera canta-
va La marsellesa. Per ella, França
era el millor país del món.

‘I love TV’
CLUB CAPITOL 2
18 d’octubre

SANTI FONDEVILA

Blanca Bardagil, Marta
Buchaca, Jordi Casano-
vas, Cristina Clemente,
Guillem Clua, Jordi Gal-
ceran, Llàtzer Garcia i

Alberto Ramos, vuit autors de les
noves fornades de la dramatúrgia
catalana, s’han ajuntat per a aques-
ta producció de la Sala Flyhard
pensada ja directament per a la sa-
la 2 del Club Capitol, on Smiley, de
Guillem Clua va triomfar durant
bastants mesos. Si en aquella oca-
sió es tractava d’una comèdia estre-
nada a la petita Flyhard que va ser
rescatada per al teatre comercial, la
proposta d’I love TV no amaga la se-
va vocació d’arribar al gran públic
tant pel que fa a l’elecció del tema,
la caixa tonta o televisió, com per
l’estructura de l’espectacle.

Cadascun dels autors/autores ha
escrit una de les escenes d’aquesta
comèdia amb monòlegs i diàlegs
que no va més enllà d’una certa iro-
nia cap als programes de televisió i
que, en realitat, no planteja cap si-
tuació diferent de les que podríem
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Una mica d’ironia per riure una estona

veure en algun programa més satí-
ric. Això sí, es tracta de donar una
volta de cargol al món televisiu per
riure una mica de com es fan les co-
ses i de com aquest mitjà ha suplan-
tat la realitat. Un espectacle, doncs,
ple de referents que, curiosament,
no són únicament actuals, sinó que
fins i tot es remunten en el temps a
sèries com Heidi, El coche fantásti-
co i Gran Hermano. L’únic element
de cohesió és el tema, i el tracta-
ment està clarament dirigit per
aconseguir fer riure l’espectador
sense deixar més empremta que la
bona estona que hagi pogut passar.
Com es podia esperar, hi ha esquet-
xos més enginyosos i simpàtics i
d’altres de menys agraïts. El que se-

gur que ens quedarà d’aquest I love
TV és la qualitat escènica d’Alba
Florejachs, descoberta a La Villar-
roel per Carol López, i que demos-
tra que qualsevol material entre les
seves mans agafa una dimensió in-
terpretativa fenomenal. Sergi Ma-
tamala i Francesc Ferrer ho fan bé,
però es que Florejachs està cridada
a fer coses molt interessants. Per ai-
xò ens quedem amb l’última escena.
La mare que grava en radiocasset les
sèries de televisió per al seu fill per-
què el pare no les hi deixa veure. Un
bon i ocurrent embolic. Si volen riu-
re una estona i no són gaire exi-
gents, gaudiran. Ara, l’esperit de la
Flyhard en aquesta funció queda
una mica diluït.e

Francesc Ferrer, Alba Florejachs i Sergio Matamala són els tres
protagonistes dels esquetxos de l’obra I love TV. PABLO LAMMERS

L’actriu Alba Florejachs destaca a la comèdia ‘I love TV’

Verdi mereix més i millor del que ha ofert el Liceu
petir desequilibris previs, com el poc
espai per a les veus femenines –altre
cop la soprano Rachele Stanisci va
estar sola davant del perill– i la in-
frautilització del cor. En aquest cas
es va afegir una segona part amb to-
ta l’artilleria –Don Carlos, Otello,
Falstaff– que eclipsava sense
pietat una primera meitat
centrada en títols infre-
qüents –La battaglia
di Legnano (un obra
en algun moment
prevista per ser esce-
nificada en aquestes
dates), Attila, Aroldo–.
Rubén Gimeno va con-
certar amb eficàcia una
orquestra amb algun dalta-
baix puntual però més cohesio-
nada que a l’inici del cicle.

L’equip vocal reunit aquests dies
era més fill del possibilisme que no
pas de la recerca de les millors veus
verdianes del moment (tot assu-

mint que no n’hi deu haver pas gai-
res). Amb un instrument d’atractiu
relatiu, la totterreny Stanisci al-
menys va posar la carn a la graella en
les seves intervencions, aconse-
guint amb l’Otello de Carlo Ventre
(a la foto) un dels escassos moments

en què era detectable certa
espurna dramàtica. Amb

el seu cant vibrant i
emfàtic, el tenor uru-
guaià va jugar en la
mateixa lliga que el
baríton Juan Jesús
Rodríguez: desplega-

ment insolent de re-
cursos vocals i estil

monocrom. Stefano Pa-
latchi va mostrar reserves

d’autoritat en un fragment del
Don Carlos parisenc, mentre que la
idoneïtat del baríton Vitaliy Bilyy
amb el cant verdià va quedar per de-
mostrar. Verdi mereix moltíssim
més del que ha ofert el Liceu.e

Concert Verdi. Dir.: Rubén Gimeno
GRAN TEATRE DEL LICEU
19 d’octubre

XAVIER CESTER

L’obertura de la primera
òpera, Oberto, conte di
San Bonifacio, va ser el
punt de partida, i la fu-
ga conclusiva de l’últi-

ma, Falstaff, el punt d’arribada dels
quatre concerts d’homenatge a Ver-
di que el Liceu ha programat pel bi-
centenari del compositor. Amb la
perspectiva ja completa, el balanç
global ha estat molt discret, sense
cap gran desastre però també amb
ben pocs motius per a l’entusiasme:
la desangelada resposta del públic
ho corrobora. L’última sessió va re-
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