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Música de cambra a 
l’església Sant Felip Neri
Demà, 28 de juny a les 20 h a l’església de Sant 
Felip Neri de Palma, es tanca el Cicle de Con-
certs de Música de Cambra de l’Orquestra  
Simfònica de les Illes Balears Ciutat de Pal-
ma. En aquesta ocasió serà un concert de flau-
ta amb Enrique Sánchez i guitarra amb Pere 
J. Fiol. 

‘Ser o no ser Otel·lo’ al Jardí 
desolat de Can Alcover
Dissabte 28, diumenge 29 i del 3 al 6 de juliol 
a Can Alcover es podrà veure Ser o no ser 
Otel·lo (o com tot se’n va a la merda un dia qual-
sevol) dins el festival de teatre Jardí desolat. Es 
tracta d’una adaptació del text de Shakespe-
are de la dramaturga Núria Vizcarro per la 
companyia Neo-rural i Teatre de Vellut. 

Repetició de la jugada

dro Fuentes i Miguel Sola– han 
completat un any més el reparti-
ment. 

No recordo gaire bé el que vaig 
escriure l’any passat i no ho busca-
ré, encara que crec que vaig desta-
car la idea dels ventalls per facili-

tar els moviments de masses que 
presideixen l’obra, sigui on sigui 
que la representin. La del teatre 
Principal no és una excepció. Ima-
gino que haver programat un altre 
cop la mateixa producció es deu a 
un tema pressupostari, encara que 

haver canviat alguns dels protago-
nistes hauria estat millor opció, 
més que res per variar una mique-
ta l’oferta. Eugenia Bethencourt, 
tot i que avisaren que sortia d’una 
laringitis, va ser una Turandot sol-
vent, la que apujava el nivell del 
conjunt, amb un Eduardo Sando-
val com a Calaf que no va tenir el 
seu millor vespre, i per tant no di-
ré res del Nessum dorma, que el 
respectable va aplaudir com és 
costum. Per la seva banda Maia 
Planas, que no em cansaré de dir 
que canta molt bé, va veure com 
l’orquestra la guanyava en volum 
en un parell d’ocasions, encara 
que brillant, amb tot el que vol dir 
brillant dins el món de la veu a 
l’òpera, a Tu che di gel sei cinta. Pe-
rò, a part de Bethencourt, els que 
varen destacar varen ser Ping, 
Pong i Pang, encarnats per Àlva-
rez, Aragón i Guiscafré respectiva-
ment, sens dubte el millor de la 
funció enfilats a aquesta mena de 
cadira d’àrbitre de tennis o volei-
bol multifuncional. El cor crida-
ner, tampoc no em cansaré de dir-
ho, no va tenir  un vespre dels que 
es puguin qualificar entre els mi-
llors, fins al punt que el Cor Infan-
til del Principal va estar més me-
surat. Destacar també l’Orquestra 
Simfònica sota la batuta de Santia-
go Serrate, que va treballar de va-
lent per estar al servei dels can-
tants. Si la valoració del conjunt 
ha de ser a la mallorquina, podrí-
em dir que tot va ser correcte, a te-
atre ple, mamballetes per a tots i 
fins a la temporada que ve.

Hi participen el 
Cor Infantil del 
Principal, el 
Cor del 
Principal i la 
Simfònica. 
GUILLERMO  ESTEBAN

‘Turandot’ tanca la XXVIII edició de la Temporada d’Òpera del teatre Principal 

L.A. en dotze concerts per a 
la gira d’estiu més ‘indie’

nat a L.A. molt bones crítiques i ha 
consolidat el conjunt com a referent 
en la música indie mallorquina. 

Des de la seu de l’Institut d’Es-
tudis Baleàrics (IEB), entitat que 
dóna suport a la gira, Luis Alberto 
Segura va revelar ahir al matí que el 
grup està preparant un nou disc, en-
registrat a Los Angeles (Califòrnia), 
que sortirà a principis de l’any 2015. 
El nou treball, encara que segueix el 
mateix estil que ha mantingut el 
grup, incorpora influències ameri-
canes com el hip hop.  

S’ha de recordar que els mem-
bres de L.A. viuen entre Mallorca, 
Madrid i Los Angeles.e L.A. presentà ahir la seva gira d’estiu i anuncià nou disc per al 2015. J. PEREZ FAJARDO

Demà seran a l’EMDIV Music Fes-
tival d’Alacant, on el grup mallorquí 
L.A. començarà una gira d’estiu de 
dotze concerts que els durà a dife-
rents ciutats d’Andalusia, Galícia i 
també de França. Acabats d’arribar 
de la seva tercera gira internacional, 
el grup que lidera Luis Alberto Se-
gura ha recorregut els darrers dos 
mesos Mèxic, Estats Units  i Canadà 
amb concerts i promocions del seu 
darrer disc, Dualize. Gravat i produ-
ït per Richart Swift, Dualize ha do-
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Un altre cop Turandot 
de Giacomo Puccini 
al teatre Principal de 
Palma, i van cinc de 
les vint-i-quatre ve-

gades que el compositor de Lucca 
s’ha pogut escoltar a les vint-i-vuit 
edicions de la Temporada d’Òpe-
ra. Dades sense voler anar més en-
llà de la informació. I si algú hi vol 
anar, que hi vagi. És un clàssic in-
discutible, tant que aquesta set-
mana he pogut veure tres òperes 
signades per Puccini: Suor Angeli-
ca al Liceu; Manon Lescaut des del 
Covent Garden, projectada en di-
recte a les sales de cinema, i la que 
ens ocupa. La que ens ocupa és 
pràcticament un calc de la que es 
va representar la passada edició, 
amb les úniques diferències de 
que Timur el va cantar Miguel Án-
gel Zapater, mentre que en aques-
ta ocasió ha estat Pablo López 
l’encarregat d’interpretar el pare 
de Calaf, de la mateixa manera que 
signa la direcció d’escena, i Santia-
go Serrate ha substituït José Ma-
ria Moreno al capdavant de l’Or-
questra Simfònica de les Illes Ba-
lears. La resta –Eugenia Bethen-
court, Eduardo Sandoval, Maia 
Planas, Rodrigo Álvarez, Antoni 
Aragón, Bartomeu Guiscafré, Pe-
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