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Vadepresoners

Vanfort

Il Prigioniero

Autor: Luigi Dallapiccola, sobre
llibret propi.
Intèrprets: Ievgueni Nikitin
(Prigioniero); Jeanne-Michèle
Charbonnet (Mare); Robert Bru-
baker (Carceller/Gran Inquisi-
dor; Albert Casals i Toni Marsol
(sacerdots).

Suor Angelica

Autor: Giacomo Puccini, sobre
llibret de Giovacchino Forzano.
Intèrprets: Maria Agresta (Suor
Angelica); Dolora Zajick (Zia
Principessa); GemmaComa-Ala-
bert (Abadessa); Marina Rodrí-
guez-Cusí (germana zeladora);
Auxiliadora Toledano (Suor
Genovieffa); Olatz Gorrotxate-
gui (Suor Dolcina); ÍtxaroMent-
xaka (mestra de novícies); Anna
Tobella (infermera); Cor i Or-
questra Simfònica del Liceu. Di-
recció: Edmon Colomer.

Coproducció: Gran Teatre del
Liceu / Teatro Real, Madrid. Di-
recció escènica: Lluís Pasqual.
Escenografía: Paco Azorín. Ves-
tuari: Isidre Prunés. Llums: Pas-
cal Mérat.
Lloc i data: Liceu (22/VI/2014)

ROGER ALIER

Programa doble, presidit per
una gran estructurametàl·lica gi-
ratòria en forma de gàbia gegan-
tina en la qual –gran encert– es
desenvolupen les dues òperes, ja
que en situacions diferents trac-
ten de gent empresonada: l’ope-
rina de Dallapiccola (1950), es-
trena al Liceu, sobre un tema vin-
culat a la lluita dels flamencs con-
tra Felip II que ens porta ecos ar-
gumentals del Don Carlo verdià;
Suor Angelica, potser la menys
coneguda del Trittico puccinià
(1918), que parla de les noies em-
presonades en un rígid convent
de clausura italià, el segle XVII.
L’obra de Dallapiccola, disso-

nant, discursiva, sense cap mo-
ment musical que alleugereixi el
drama d’un presoner portat a
creure pel carceller en un allibe-

rament que no arriba mai, va re-
sultar considerablement avorri-
da i va rebre uns aplaudiments
de cortesia, tot i la indubtable
qualitat de la interpretació de
Ievgueni Nikitin, prestigiós in-
tèrpret que ha fet el debut al Li-
ceu en aquest ingrat paper. Bona

tasca de Jeanne-Michèle Char-
bonnet en el paper de la mare,
que obre la peça.
Suor Angelica, lamenys repre-

sentada del Trittico, va tenir un
equip vocal brillantíssim amb
MariaAgresta coma protagonis-
ta (debut al Liceu), que va haver

de lluitar en alguns moments
contra la densitat orquestral pe-
rò que va convèncer plenament
en l’ària Senza mamma i en la
gran escena final. Però la reina
de la festa va ser Dolora Zajick
en el paper de la inclement Zia
Principessa, unamicamés huma-
na del que se sol fer, degut a la
bellesa de la veu de la cantant,
que en acabar la funció va rebre
una vistosa pluja de paperets
multicolors que celebraven que
la Zajick ha complert vint-i-cinc
anys d’actuacions al Liceu (Rè-
quiem de Verdi, 19/V/1989).
En l’extens equip femení pot

dir-se que s’hi van distingir to-
tes. Edmon Colomer va portar
l’orquestra amb atenció alsmati-
sos tan important en Puccini, i el
cor també va funcionar bé.
La direcció escènica de Lluís

Pasqual va ser reconeguda per la
seva qualitat i aquesta segona
òpera de l’empresonament va
ser molt ben rebuda.c

Macho

Lloc i data: Sidecar
(21/VI/2014)

DONAT PUTX

Dos anys deprés del seu impac-
tant debut, el grupMacho llança
un nou àlbum, Aturuxo vudú
(Bankrobber), ara convertit en
trio després de la marxa d’un
dels membres. Formació bàsica,
al servei d’un discurs trenat sòli-
dament, que van expressar amb
temes com Enfermera, Sale el sol
(Bambalú bambalú) o Burbuja,
dedicada a Los Brincos. Als bi-
sos, van tenir el bon gust de cons-
truir una versió de I can’t ex-
plain, dels The Who, interpreta-

da amb l’ajut del gran Martí Sa-
les. Cançons com fuetades (reso-
lutives, breus, esmolades), factu-
rades per un combo que, sota la
imatge d’un aparent descontrol
escènic (i un punt de macarris-
me irreverent), cultiva amb auto-
ritat algunes de les herbes més
sagrades de lamúsica popular: la
negritud d’on brolla tot, l’esperit
garatger, l’espurna psicodèlica, i
un treball líric més que notable.
Ramon Faura (guitarra, veu),
XavierMir (baix, veu) i Israel Or-
tega (bateria) van molt fort. En
aquest cas, no només es pot dir
que la música de Macho no
agradarà als nostres pares (que
ja és un gran què), sinó que tam-
bé tenim la sort de constatar que
no plaurà a alguns dels nostres
germans petits (hipsters, abse-
niu-vos-en).c

Un moment de la representació de Suor Angelica

Macho

Ovació per a la ‘Suor
Angelica’ de Pasqual
i aplaudiments de
cortesia per a l’obra
de Dallapiccola

ÀLEX GARCIA
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COMPRA-LA
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Bescanvia el cupó
a l’establiment

escollit
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Prepara’t per l’estiu!
Fora cel·lulitis en 12 sessions
Corre, que l’estiu ja arriba! Aprofita aquest oferta d’Oferplan
al Centre Le Secret d’un pack de 12 reductors i elimina la
cel·lulitis i el greix de més

C/ Benet Mercadé, 3 Barcelona

Centre Le Secret

93%
Descompte

420€
Valor

€ 390,50€
Estalvi

€€29,50€
Preu

26%
Descompte

15,50€
Valor

€ 4€
Estalvi

€€11,50€
Preu

Menú a Peggy Sue’s
Com la pel·li de Grease!
A Oferplan et proposem viure a l’estil Grease a l’orioginal
restaurant Peggy Sue’s, expert en cuina americana

C/ Balmes, 24 Barcelona

www.peggysues.es

Peggy Sue’s

AQUEST CUPÓ INCLOU

6 sessions de LPG

6 sessions de mascareta d’algues o de te verd

Zona a triar

AQUEST CUPÓ INCLOU

2 hamburgueses amb 4 toppings i amb ou

Vàlid per a 2 persones

Més informació a Oferplan LV
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