
DIJOUS, 1 MAIG 2014 C U L T U R A LAVANGUARDIA 31

Profetaa la sevapàtria
CRÍT ICA DE ÒPERA

JOSEP MASSOT
Barcelona

Els premis Crítica Serra d’Or són
els més antics de Catalunya en el
seu àmbit i tenen el prestigi de
48 edicions d’independència de
vincles editorials o institucio-
nals. Els discursos de JosepMas-
sot i Muntaner, director de la re-
vista, en els actes de lliurament
creen expectativa perquè mante-
nen el to crític de l’intel·lectual
que expressa la seva opinió sense
lligams. Si altres anys va llançar
la veu d’alerta sobre la descompo-
sició del teixit cultural català,
ahir va denunciar “les agressions
constants al català per part d’or-
ganismes estatals i per part del
mateix Ministeri de Madrid, que
hauria de vetllar per totes les llen-
gües i no només per la que, per
un dret de conquesta inicial al se-
gleXVIII i reafirmat durant el se-
gle XX, es considera llengua co-
muna”. El pareMassot va al·ludir
a la creació de l’“estrambòtic la-
pao” o la campanya del PP balear
“per dinamitar el consens lingüís-
tic” o les “maniobres inacabables
del blavers valencians per supri-
mir o domesticar una Acadèmia
que no els ha servit per consa-
grar la pretesa independència de
la llengua valenciana que alguns

ignorants voldrien fer venir d’un
pretès mossàrab”. El pare Mas-
sot va recordar els desapareguts
MaxCahner, AlbertManent,Mo-
dest Prats i Sebastià Benet.
En literatura, els premiats van

ser JosepMaria Fonalleras per la
seva novel·la Climent; Carles
Camps Mundó, pels poemes de
L’oració total, i Mercè Ibarz pels
seus relats deVine com estàs. Do-
lors Udina va obtenir el de tra-

ducció per La senyora Dalloway,
de Virginia Woolf. Entre els 17
premiats, el filòsof libanès Jad
Hatemva guanyar el de catalanís-
tica perEl temps en la poesia cata-
lana contemporània. En teatre,

Magí Sunyer va ser premiat per
una obra quenoha estat represen-
tada, Safira. Sunyer va reivindi-
car el gènere de la tragèdia –“tan
poc conreat avui”– i el teatre lle-
git: una representació teatral no
deixa de ser una lectura concreta,
mentre que cada lector pot fer la
representació que vulgui.”
La majoria de premiats van

aprofitar els seus parlaments per
reivindicar el paper de la cultura i
la penúria de mitjans. Norbert
Martínez, premiat per Llibert, de
GemmaBrió, va recordar que nin-
gú no va cobrar i l’obra es va po-
der dur a terme gràcies a centme-
cenes. “La gent de teatre està en
això per vocació, i no per un bon
sou, però també ha de poder viu-

re. Si continuem així, acabarem
per desaparèixer”. Josep Mise-
rachs, de l’Ajuntament d’Iguala-
da, va recollir el premi a laMostra
deTeatre Infantil i Juvenil: “Igua-
lada ha patit una crisi duríssima i
s’ha hagut de reinventar, però ho
vam fer amb el lema ‘contra la cri-
si, cultura’ i hem demostrat que la
crisi no excusa que la cultura no
sigui una prioritat”. Les seves pa-
raules semblaven adreçades al
conseller deCultura, FerranMas-
carell, que va elogiar després les
estructures de societat com Serra
d’Or. Va tancar l’acte l’abat de
Montserrat, Josep M. Soler.c

Josep Massot i Muntaner, Josep Maria Soler, abat de Montserrat, i el conseller de Cultura,
Ferran Mascarell, amb els disset guardonats a l’escalinata del Palau Robert

Carles Camps
Mundó, en poesia,
i Mercè Ibarz,
en narrativa breu,
entre els guardonats

L’elisir d’amore

Autors: Gaetano Donizetti,
sobre text de Felice Romani
Intèrprets: Ainhoa Garmendia
(Adina); Gustavo De Gennaro
(Nemorino); Carlos Chaussón
(Dulcamara); Piero Terranova
(Belcore) Ruth Iniesta (Giannet-
ta). Orquesta y Coro Opus Lirica
Direcció escènica: Giulio Cia-
batti
Director musical: Andrea Alber-
tin
Lloc i data: Teatre Principal.
Saragossa (29/4/2014)

ROGER ALIER

Per estrany que sembli, el presti-
giós barítonde famamundialCar-
los Chaussón, aragonès, no havia
debutat mai fins ara a Saragossa;
això es va poder viure finalment
gràcies a la iniciativa dels Ami-
gos de la Ópera de Zaragoza, que
dirigeix Alejandro Martínez, que
ha combinat dues funcions d’una
òpera exemplar per al cantant,
L’elisir d’amore, de Donizetti, en
la qual Chaussón va donar una lli-
çó magistral de cant com a baix
buffo, i fent entrar el personatge
patinant sobre uns patins del se-
gle XIX.
Anècdotes a banda, Chaussón

va obtenir un èxit d’aclamació
per la seva interpretaciómagnífi-
ca del personatge de Dulcamara,
el fals metge venedor d’elixirs
que ho curen tot. Amb la veu es-

plèndida que ha tingut sempre,
va enfrontar-se amb les interven-
cions exigides per la partitura i
va aconseguir, per fi, el triomf
que mereixia a casa seva, un tea-
tre Principal que té un historial
discontinu d’òpera i que només
ara, gràcies a l’esmentada associa-
ció, ha posat per fi el fil a l’agulla,
esperant que després de les ini-
ciatives d’aquest any (Der Kaiser
von Atlantis), de l’estiu passat, i
d’aquest Elisir, l’òpera torni a te-
nir la presència a Saragossa que
havia tingut anys enrere.
En el paper difícil d’Adina es

va lluir, amb gràcia escènica i veu
atractiva, la soprano Ainhoa Gar-
mendia, i com a Nemorino es va

distingir el tenor format a Mèxic
GustavoDeGennaro, que va can-
tar l’esperada Furtiva lacrima
amb bon gust i mitjans vocals
convincents. Va estar discreta-
ment positiu el baríton PieroTer-
ranova com aBelcore.Molt nota-
ble la Giannetta de Ruth Iniesta,
que va posar fe i ànima en tot el
que feia.
Agradable sorpresa sentir la

qualitat de l’orquestra de joves i
la perfecta interpretació del con-
junt coral, sota la direcció d’An-
drea Albertin. La funció va agra-
dar moltíssim i el públic va estar
aclamant llarga estona no només
la gran personalitat de Chaussón,
sinó tots els intèrprets.c

XAVIER GÓMEZ
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Basada en
la famosa novela
de Ágota Kristóf

Festival Karlovy Vary 2013

GRAN PREMIO
MEJOR PELÍCULA

Al·legatdeMassot iMuntanersobre
“lesagressionsconstantsalcatalà”
Fonalleras en novel·la i l’obra ‘Llibert’ en teatre, premis ‘Serra d’Or’


