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Al fons, el nou Cor Ibercàmera,
i saludant, R. Frühbeck. ERICH MAIER

CLÀSSICA

Ibercàmera
celebra trenta
anys amb un

nou cor

ART

El xai-tauleta dalinià es fa realitat

L’arquitecte Òscar Tusquets ha
dissenyat un moble d’inspiració
daliniana. La singularitat és que es
tracta d’un xai de veritat dissecat.
Se n’han fet 20 peces blanques i un
be negre, i ja són a la venda.

LAURA SERRA

BARCELONA. La dèria de Dalí pels
animals és evident en les seves pin-
tures. També era client assidu del
famós taxidermista de la plaça Re-
ial, Soler i Pujol. Hi havia llogat un
lleó, encarregat dues serps, dues mil
formigues... i sovint es deixava veu-
re amb peces exòtiques, fossin ullals
o esquelets de mico. A París era cli-
ent de la magnífica botiga Deyrolle,
que amb gairebé dos segles d’histò-
ria ha nodrit d’espècies dissecades
museus i cases de tot el món. Qui la
codirigeix avui en dia és un fill d’exi-
liats catalans, Peio Rahola Fabra
–nét de Carles Rahola i de Pompeu
Fabra–, un entomòleg apassionat i
antic client del taxidermista català.

De la trobada de l’entomòleg amb
l’arquitecte Òscar Tusquets, amic
de Dalí, va sorgir la idea de recrear
un dels mobles animals que el pin-
tor figuerenc havia dibuixat als seus
quadres. En concret, van optar pel
xai-tauleta que apareix al surrealis-
ta Projecte d’interpretació per a un
estable-biblioteca (1942). Amb lli-
cència de la Fundació Dalí, Deyrolle
i BD Barcelona Design han creat
una sèrie limitada de mobles: 20
xais blancs i un be negre (sense po-
tes rosses perquè no es poden te-
nyir). Tot just sortir a la venda, ja
n’hi ha cinc de venuts a una col·lec-

cionista de Hong Kong: quatre de
blancs (a 36.500 euros cadascun) i
el negre (a 72.000 euros).

“Estic seguríssim que li agradaria,
a Dalí –afirma el seu amic–. Hi ha qui
diu que fa angúnia. És que l’art de
Dalí és així. Jo ho trobo tendre”. De
prop, la tauleta, amb calaix inclòs, és
divertida, flonja i blanca nuclear. Es
van seleccionar 40 animals de pas-
tures del Llenguadoc i la Provença
–que estaven destinats a consum
humà– per garantir que es podrien

acabar les 21 peces, perquè el
procés de treure la pell, buidar-
la, adobar-la, donar-hi forma i
cosir les potes és més difícil en
animals joves i de mida petita,
com era el xai al quadre de Dalí.
Després s’hi posen els esclops
daurats i els ulls de vidre, “i cap al
mercat internacional, i que tin-
gui èxit”, explica Rahola. “No són
escultures ni són obres de Dalí,
però és evident que són obres
d’art”, defensa Tusquets.e

La fundació Setba exposa el prototip de xai, que ocupa el lloc d’un rinoceront. RUTH MARIGOT

Òscar Tusquets dissenya un moble animal inspirat en un quadre del pintor

‘La sonnambula’
es desperta tard al Liceu

ofi, tot i no anunciar cap indisposi-
ció, no estava al cent per cent. L’art
dels clarobscurs i la capacitat de dei-
xar flotar les elegíaques cantilenes
bellinianes van restar, tanmateix,
intactes, i en un segon acte amb la
veu més assentada, Ciofi va regalar
un Ah!, non credea mirarti extasiant.
Juan Diego Flórez ho va tenir fàcil
per ser el triomfador de la nit, amb
un Elvino de línia elegant i agut in-
solent, com ens té ben avesats el te-
nor peruà, però el seu cant era aliè
a tot el que l’envoltava. Nicola Ulivi-
eri va ser un donjoanesc Comte Ro-
dolfo, atret per la incisiva Lisa d’Ele-
onora Buratto, mentre que Gemma
Coma-Alabert (Teresa) es referma
com una de les millors incorpora-
cions a l’equip de secundaris del te-
atre.

Daniel Oren va ser un dels res-
ponsables del desencís difús de la
vetllada. La seva batuta hiperacti-
va mai va trobar el pols de la parti-
tura: impulsos sobtats que des-
col·locaven cor i orquestra convivi-

en amb temps apàtics que potser
volien aconseguir que el públic
s’adormís com la protagonista. El
muntatge de Marco Aurelio Ma-
relli és una d’aquelles coproduc-
cions funcionals que es passegen
per diversos teatres sense dema-
nar grans esforços a reparti-
ments canviants. El decorat, un
imponent saló d’un hotel-balne-
ari, feia encara més improbable
el feble conflicte del llibret, i els
apunts innovadors no duien en-
lloc interessant. Però ningú com-
pra entrades de La sonnambula
pel director d’escena.e

Juan Diego
Flórez va ser el
triomfador de
la nit, mentre
que Patrizia
Ciofi no estava
al cent per
cent.
A. BOFILL

ÒPERA

Rafael Frühbeck de Burgos
L’AUDITORI
28 de gener

X. CESTER

Illavors va entrar el cor. Fins
aquell moment el concert de
celebració dels 30 anys
d’Ibercàmera, un dels pals de
paller de la nostra vida con-

certística, havia transcorregut per
una plàcida discreció. L’obra cen-
tral del programa, la Novena simfo-
nia de Beethoven, era ideal per a una
celebració que va tenir com a mes-
tre de cerimònies Rafael Frühbeck
de Burgos. El veterà director, més
fràgil físicament però sense perdre
mai el control, ens va transportar a
una concepció beethoveniana habi-
tual fa cinc dècades: un so musculós,
massiu, no gaire adient per a les em-
premtes clàssiques de la Vuitena
oferta a la primera part. El colossa-
lisme de la Novena li esqueia més,
tot i que és possible trobar més liris-
me a l’adagio i menys rigidesa al se-
gon temps.

El quartet solista va ser fluix: so-
prano (Ekaterina Metlova) d’afina-
ció oscil·lant, mezzosoprano (Ana
Ibarra) poc audible –com quasi
sempre en aquesta obra– i tenor
(Christian Elsner) blanquinós; no-
més el baix Reinhard Hagen va
aportar un mínim d’autoritat. Per la
seva banda, l’Orquestra Simfònica
Nacional de Dinamarca no va anar
més enllà de la grisor: corda eficaç
tot i que poc incisiva, fusta sovint
deslligada del conjunt i metall pro-
pens als accidents.

En el balanç final quedarà en el
record el nounat Cor Ibercàmera,
unió de la Polifònica de Puig-reig,
Madrigal i Lieder Càmera, preparat
per les mans sàvies de Mireia Barre-
ra. Aquesta massa de 125 veus va
omplir la Sala Gran de l’Auditori
amb un so homogeni i potent, alho-
ra que dúctil, responent sense defa-
llir a les instruccions de Frühbeck.
Un debut digne de la celebració.e

Crítica

‘La sonnambula’
GRAN TEATRE DEL LICEU
27 de gener

XAVIER CESTER

Al’òpera, dos més dos no
sempre són quatre. La
sonnambula en va ser la
prova fefaent ara que, a
falta de visió artística, el

llenguatge comptable sembla ser el
que predomina al Liceu. En teoria,
els ingredients eren els apropiats:
una de les partitures més belles de
Bellini amb dos protagonistes ver-
sats en el belcanto romàntic. Però
no tot va funcionar i la glacial res-
posta al primer acte s’emmirallava
en el paisatge alpí de l’escenografia;
per sort, el segon acte va remuntar.

Ocasionals sons enrogallats van
ser un dels senyals que Patrizia Ci-

Crítica

Dissecats
Dels 20 xais
blancs i un be
negre, cinc ja
s’han venut a
Hong Kong


