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A rticle 364. L’altre dia vaig lle-
gir un estudi científic sobre 
petons... Em va interessar per 

com explicava amb números i teori-
es un fet que és tan emocional... Era 
curiós veure que depenent del petó 
es gasten unes calories o unes al-
tres... Un sense passió consumeix 10 
calories... Un de foc mitjà, 17 calori-
es... I l’apassionat arriba a les 26 calo-
ries, a les quals se n’han de sumar 11 
d’extres a causa de la despesa del 
nas, que ha de recuperar la seva 
 forma...
 Certament tanta exactitud em te-
nia atrapat... L’estudi també parlava 

Foscor 
neuronal

ALBERT

Espinosa

deesi de per què es tanquen els ulls al be-
sar, i això és a causa de l’augment de 
dilatació en les pupil·les o que la pell 
dels llavis és l’únic tros d’epidermis 
idèntic entre homes i dones...
 Però el més curiós tenia a veure 
amb els petons en la foscor... Bé, pot-
ser que us ho expliqui després del 
millor de la meva setmana...
 Tercer lloc: About time. Sempre 
m’han apassionat les pel·lícules de 
viatges en el temps... Aquesta té una 
part de màgia i t’ensenya a viure du-
es vegades el mateix dia... Brutal...
 Segon lloc: Norway today (La Seca). 
Un text fantàstic que et transporta a 

aquell instant precís on la vida es pa-
ra... Joan Carles Suau i Mariona Te-
na aconsegueixen unes grans inter-
pretacions que es complementen a 
la perfecció.
 Primera posició: La dona que per-
dia tots els avions (TNC). El trio prota-
gonista aconsegueix inserir-te du-
rant una hora i deu minuts en un 
terreny estrany i deliciós ple de ten-

dresa... Absolutament sorprenent i 
també dolorosa.
 I el més curiós d’aquell estudi so-
bre petons de la Universitat de Prin-
ceton és que el cervell humà té neuro-
nes específiques per trobar els llavis 
de la parella en la foscor... No exis-
teixen més neurones per trobar més 
parts de l’altra persona en la foscor... 
Absolutament curiós... No hi ha cap 
mena de dubte que estem progra-
mats per besar...
 Ho sé, m’ho estic imaginant, ara 
voleu comprovar el tema dels pe-
tons en la foscor... Ja m’ho explica-
reu... ¡Feliç diumenge! H

Un estudi científic 
teoritza sobre un fet 
tan emocional 
com els petons

Celso Albelo arriba al Liceu
3El tenor debuta per fi al coliseu líric barceloní amb ‘La sonnambula’

MARTA CERVERA
BARCELONA 

E
l tenor canari Celso Albelo 
debuta demà al Liceu amb 
La sonnambula, de Vincenzo 
Bellini, muntatge amb què 

també ho farà l’israelià Daniel Oren 
al fossat davant l’orquestra i cor del 
Gran Teatre. «Tenia moltes ganes de 
cantar al Liceu. Ja he debutat en tots 
els grans: la Scala, el Covent Garden, 
a Viena, Munic i Berlín», admet Albe-
lo, el tenor amb més projecció inter-
nacional de la seva generació. Ara 
només li falta el Met de Nova York, 
teatre que espera incorporar al seu 
currículum el 2016. «No em puc 
queixar, sóc molt afortunat. Tinc fei-
na, faig el que m’agrada...», diu serè 
i feliç. «L’òpera m’ho ha donat tot. 
Gràcies a ella, també vaig conèixer la 
meva dona», recorda mentre dedica 
un somriure a la seva companya 
amb qui espera el seu primer fill per 
a aquest estiu. «La meva feina reque-
reix disciplina, rigor i estudi, que és 
una cosa que m’agrada», afegeix. 
 La sonnambula, una òpera romàn-
tica que narra una història d’amor, 
gelosia i mals entesos, torna demà 
al Liceu després d’una llarga absèn-
cia de més de 20 anys amb dos mag-
nífics repartiments. Al primer la pa-
rella protagonista, Elvino i Amina, 
estan interpretats pel peruà Juan  
Diego Flórez i la soprano italiana Pa-
tricia Ciofi, després de caure Diana 
Damrau del repartiment original. 

Al segon, Celso Albelo fa parella 
amb Annick Massis, que per Nadal 
va brillar al Liceu amb el rol de fa-
da padrina a Cendrillon, de Masse-
net. El públic té ganes de veure’ls 
en acció i de poder tornar a disfru-
tar d’àries com Ah, non credea mirarti 
que canta Amina. La venda d’entra-
des per a les 12 funcions previstes 
fins al pròxim 17 de febrer ja supe-

ra el 80% de l’aforament.
 «No m’identifico amb el personat-
ge d’Elvino perquè és un home gelós 
i poc equilibrat, habituat a evitar pro-
blemes i prendre decisions de forma 
ràpida», confessa. «Però aquesta òpe-
ra té unes melodies meravelloses». 
 Albelo va estrenar aquesta pro-
ducció, amb direcció d’escena de 
Marco Arturo Marelli, al Covent Gar-

den. També la va interpretar a Viena. 
«No m’agrada parlar de produccions 
sinó d’obres. Els cantants ens devem 
al compositor. La música és l’essèn-
cia, nosaltres som els seus transmis-
sors», assegura per no entrar en la 
polèmica que envolta a vegades po-
sades en escena poc fidels.

LEO NUCCI, EL SEU ÁNGEL / Més enllà d’es-
tudiar amb Isabel García Soto, Tom 
Krause i Carlo Bergonzi, Albelo ha 
après molt sobre l’escenari col-
laborant amb llegendes com Leo Nuc-
ci i Joan Pons. A Nucci l’anomena «el 
meu àngel de la guarda». Gràcies a ell 
va començar a treballar. «Em va veure 
al concert de gala de clausura d’un 
curs que vaig fer amb Bergonzi a Itàlia 
i, a l’acabar, em va felicitar i em va 
preguntar, ¿amb qui treballes?». «Jo 
tenia 29 o 30 anys i si no em sortia res, 
tornava a les Canàries i deixava de 
cantar. Al cap d’una setmana em va 
telefonar el seu agent i aquí estic».
 Albelo ha fet una carrera meteò-
rica en set anys. Guanyador dues ve-
gades de l’Oscar de l’òpera a Verona, 
el 2010 i el 2012, està considerat un 
dels tenors amb més futur de la seva 
generació. Malgrat la rivalitat apa-
rent entre ell i Flórez, tots dos man-
tenen una bona relació. «Això no és 
una competició», destaca. «Juan Di-
ego és una superestar però a la vega-
da un col·lega magnífic. Fa 20 anys 
que és cantant i és molt dur mante-
nir-se, així que chapeau, em trec el 
barret davant d’ell», diu Albelo, que 
ja va concidir amb Flórez a La fille du 
régiment.
 Entre els seus pròxims reptes figu-
ren Guillem Tell i Anna Bolena, amb Edi-
ta Gruberova. Però ara com ara està 
centrat en el seu debut al Liceu. «Em 
sento molt a gust aquí. Noto que, 
malgrat la complicada situació del 
teatre, tothom està remant en la ma-
teixa direcció. Han assumit que la se-
va obligació és no enfonsar-se». H
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33 El tenor canari Celso Albelo, fotografiat al Liceu.
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«La meva feina 
requereix disciplina, 
rigor i estudi, i és una 
cosa que m’agrada», 
diu l’artista canari


