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Veusestel·lars
CRÍT ICA D’ÒPERA

Artur Mas, Pilarín Bayés, Josep Maria Solé i Sabaté i Xavier Mallafré, ahir a la nit al Palau de la Generalitat
ÀLEX GARCIA

Norma

Autors: Vincenzo Bellini, sobre
text de Felice Romani (1831)
Intèrprets: Eugènia Montenegro
(Norma); Laura Vila (Adalgisa);
Raúl Iriarte (Pollione); Iván
García (Oroveso); Laura Obra-
dors (Clotilde); Jong Song Oh
(Flavio). Cor dels Amics de l’Òpe-
ra de Sabadell. Orquestra Simfò-
nica del Vallès.
Direcció de cor i orquestra:
Daniel M.Gil de Tejada
Producció: Amics de l’Òpera de
Sabadell

Direcció escènica: Carles Ortiz.
Escenografia: Jordi Galobart.
Lloc i data: Teatre de la Faràndu-
la, Sabadell (19/II/2014)

ROGER ALIER

Obra fonamental del repertori
belcantista italià, la més divulga-
da de Bellini, inspirada pel seu lli-
bretista habitual, Felice Romani,
en la Medea d'Eurípides, però
“suavitzada” (Norma no mata els
seus fills, ben al contrari de Me-
dea), i és una gran iniciativa dels
Amics de l'Òpera de Sabadell que
aquest títol, amb un equip vocal

remarcable, circuli per Catalu-
nya en les primeres setmanes
(Reus, Sant Cugat, Girona, Man-
resa, Lleida, Vic i Tarragona) i fa-
ci arribar una obra tan important
als centres urbans catalans més
destacats.
El paper central de Norma ha

estat confiat a la soprano Eu-
gèniaMontenegro, que ja s'ho ha-
via guanyat amb els seus darrers
èxits, especialment en el terrible
paper d'Abigaille, del Nabucco,
de la temporada passada. Eu-
gènia Montenegro ha convençut
no sols per una interpretació vo-
cal sòlida, de gran impacte, amb
moments lírics de refinament vo-
cal indubtable, sinó també per
una personalitat escènica que
conferia al personatge l'autoritat

i la intensitat dramàtica que re-
quereix. És indubtable que hi ha-
via algunes coses a llimar encara
en la prestació vocal, però en con-
junt la sevaNorma és una creació
escènica de tot respecte.
Al seu costat ha triomfat tam-

bé una altra “gran dama” de la
lírica, Laura Vila, una mezzoso-
prano de veu bellíssima que ha
cantat una Adalgisa “de disc”,
combinant el seu cant amb el de
laMontenegro en els cèlebres du-
os de l'òpera que enllacen amb la
noble tradició belcantista napoli-
tana iniciada per Pergolesi ja
cent anys abans que Bellini la re-
llancés.
En el paper de Pollione ha can-

tat correctament el tenor argentí
Raúl Iriarte (que ha fet gràcia per

la seva semblança física amb un
destacat polític català), i en el rol
del baix Oroveso ha cantat amb
contundència i seguretat el ja co-
negut a Sabadell Iván García.
Laura Obradors ha completat el
repartiment amb elegància com
a Clotilde i el tenor coreà Jong
Song Oh ha cantat el petit paper
de Flavio (el del debut de Josep
Carreras al Liceu el 1970).
La producció, senzilla i eficaç,

amb un arbre destacat (el dels
druides), ha pecat en canvi d'un
vestuari una mica desigual. El
cor ha funcionat molt bé i l'or-
questra, potser una mica massa
intensament, ha servit la partitu-
ra sota la pulcra direcció delmes-
tre Gil de Tejada, un dels puntals
de les temporades de Sabadell.c

JOSEP MASSOT
Barcelona

“La història l’escriuen els histori-
adors, però la fan els pobles”, va
dir ahir Artur Mas durant la pre-
sentació de la Història de Cata-
lunya, destinada al lector infantil,
al Palau de la Generalitat. Set
volums, il·lustrats per Pilarín Ba-
yés, i ambun desplegament gràfic
en l’últim volum, que, editats pel
Grup 62, repartirà La Vanguardia
a partir del primer de març.
La idea segons la qual més en-

llà de les interpretacions dels his-
toriadors és la gent qui protago-
nitza la història, està present en
un projecte que JosepMaria Solé
i Sabaté i la seva filla, Queralt So-
lé i Barjau, han coordinat tretze
especialistes de cada època, des
de la prehistòria de 450.000 anys
abans de Crist fins a la Diada del
2012, la Via Catalana del 2013 i la

data proposada per a la consulta
de novembre del 2014.
JosepMaria Solé i Sabaté, cate-

dràtic d’Història de la Universi-
tat AutònomadeBarcelona, va re-
cordar que el primer projecte del
1973, impulsat per Oriol Carbó,
besnét del general Batet, va néi-
xer per posar a l’abast dels nens
catalans el coneixement de la his-
tòria del país, en un moment en
el qual encara vivia Franco, i que
li va costar a l’editorial que la va
publicar, de Martín Casanovas,
un atemptat ultra.
L’espurna que va activar la po-

sada en marxa del projecte es va
generar en el successiu relleu ge-
neracional dels qui teixeixen el
fil que dóna continuïtat a la histò-
ria catalana. “Passats 41 anys, en
elmoment històric en què vivim ,
algú ha pensat que cal fer una no-
va edició”, va dir ahir Carbó. “Si
abans hi havia laNova Cançó, ara

hi ha grups com Blaumut que
amenitzen aquest acte. Si abans
hi havia l’Avui, avui hi haLaVan-
guardia en català”. Oriol Vergés,
que va participar en l’obra del
1973, també participa ara en l’ela-
boració dels primers capítols.
El director general de Grup 62,

Xavier Mallafré, va comentar
que des del 1973 hi ha hagut
molts projectes historiogràfics
col·lectius: “Nadal, Vilar, Borja
de Riquer, Balcells... però cap
d’ells anava dirigit als nens”. “El
resultat –va dir– és didàctic, sen-
se deixar de ser rigorós, assequi-
ble a la lectura de nens, fet per
historiadors, sense caure en re-
cursos narratius ni en les consig-
nes de sempre, molt més exhaus-
tiu que qualsevol dels prece-
dents.Una obra per llegir en famí-
lia i de consulta per als nens que
analitza cada una de les èpoques
amb més profunditat, fixant-se

més en els factors econòmics i so-
cials, com correspon a una histò-
ria actual, i menys en els avatars
de les figures preeminents”.
Pilarín Bayés, autora dels 600

dibuixos que il·lustren la nova
Història de Catalunya, també va

destacar, “al marge de Gal·la Pla-
cídia,Maria de Luna oMercèRo-
doreda, l’important paper de les
dones en la història catalana, tre-
balladores de fàbrica, pageses,
mestresses, modistes, cuineres,
que han conservat i reinventat la

llengua i els valors” i va subrat-
llar la importància de la gent anò-
nima, catalana o vinguda de fora,
com Picasso, Leo Messi o Najat
El Hachmi” per fer un país di-
vers i ric. “Ara –va dir– ens toca a
nosaltres, amb raó, democràcia,
on tothom tingui cabuda”.
Aquesta obra coral, com la va

definir Xavier Mallafré, s’identi-
fica amb els dibuixos de Pilarín
Bayés, “una il·lustradora il·lustra-
da”, com la va definir el presenta-
dor de l’acte, Òscar Dalmau, de
RAC1. Dibuixos alegres, dinà-
mics, que recreen l’espai vital
dels esdeveniments i el protago-
nismede lesmultituds. Uns dibui-
xos que, segons Solé i Sabaté, han
estat discutits traç a traç, un per
un, amb els historiadors que par-
ticipen en l’obra.
Els promotors d’aquesta inicia-

tiva volen que els set volums “si-

guin una bona eina de referència,
objectiva, útil i emotiva per con-
nectar els nens amb els seus orí-
gens i la seva realitat”.
D’altra banda, es posarà en

marxa una campanya solidària
per fer arribar la col·lecció als
nens i nenes catalans que no hi
hagin pogut tenir accés, en col·la-
boració amb entitats, escoles, hos-
pitals, biblioteques i associacions
infantils de tot Catalunya.
El president Mas, al seu dis-

curs de cloenda, va dir que “els
catalans són un poblemolt difícil
de manar i molt fàcil de servir”.
“És un poble –va assenyalar–
que es rebel·la contra els poders
absoluts”.
“Mirin –es va adreçar al públic

que assistia a l’acte–, el primer
que s’intenta controlar és el currí-
culum de la història en les esco-
les, perquè saben que segons
com s’explica la història, es pot
acabar confonent les ments i els
sentiments de la població. Per ai-
xò és tan important explicar la
història tal com ha estat. Alguns
han intentat fer-nos creure que
Catalunya no ha tingut història,
però la història l’escriuen els his-
toriadors i la fan els pobles. I en-
tre el 1714 i el 2014 hi ha un fil
roig de gent que es dóna la mà
perquè avui puguem decidir el
nostre futur lliurement, sigui el
que sigui”.c

L’obra, en set volums,
està coordinada
per Josep Maria
Solé i Sabaté i la
seva filla Queralt

PilarínBayésreivindicaelcatalàanònim
enpresentar la sevanova ‘Història’
ArturMas subratlla la importància de conèixer la trajectòria del país

La il·lustradora
Pilarín Bayés destaca
el paper de les dones
i de la gent vinguda
de fora de Catalunya


