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Els pròxims dies 19, 20 i
21 els lectors d’El Punt
Avui podran comprar el
CD Història de Catalunya
en cançons, amb un llibret
de 24 pàgines. El paquet
costarà 9,95 euros, amb
4,05 euros de despeses
d’enviament per a no subs-
criptors i enviament gra-
tuït per a subscriptors.

El CD és l’actualització
d’un disc que va ser un re-
ferent a les escoles d’ense-
nyament del català i de la
nostra història que s’ha
tornat a enregistrar amb
motiu de la celebració del
Tricentenari. El CD està
interpretat per l’Orques-
tra Simfònica de Barcelo-
na i Nacional de Catalu-
nya, amb el Cor Infantil
Amics de la Unió. Els solis-
tes són Nina i Daniel An-
glès, amb la participació
especial dels ex-trincos Jo-
sep Maria Mainat i Toni
Cruz, i amb narració dels
actors Lloll Bertran i Lluís
Soler. També hi col·labo-
ren Jordi Molina (tenora),
Dani Espasa (orgue) i Pau
Marcos (viola de gamba).

A final dels anys seixan-
ta, el desaparegut escrip-
tor Jaume Picas i el músic
Antoni Ros Marbà van co-
mençar a treballar en un
disc que havia d’explicar la
història de Catalunya als
infants, tot un repte en
plena dictadura franquis-
ta. El disc consistia en un
seguit de cançons que ex-
plicaven la història de Ca-
talunya des dels nostres
avantpassats fins a la Re-
naixença literària del se-
gle XIX.

Imaginari col·lectiu
La primera edició del disc,
publicada el 1971 amb La
Trinca i Guillermina Mot-
ta, va entrar amb força
dins l’imaginari col·lectiu,
sobretot a través del cant
coral a les escoles. El disc
va ser publicat per la disco-
gràfica Edigsa, un dels se-
gells de referència de la re-
sistència cultural al fran-
quisme. Segons va expli-
car el compositor i direc-
tor Antoni Ros Marbà a
Elisabeth Roura el mes de
juliol d’aquest any, “va ser
un projecte pedagògic de
gran transcendència, tot i
que la censura va retallar

gairebé tots els textos”.
El primer disc s’aturava

a la Renaixença, però la re-
edició inclou sis temes
nous que arrenquen del
Drac Modernista i arriben
fins a l’11 de setembre del
1977 i que ha escrit Mi-
quel Desclot, “pensant en
la canalla, però amb rigor”.
A més, inclou el fragment
dedicat a La guerra de
Successió en la seva versió
original, sense censura.
Així, com a exercici com-
paratiu i de restitució his-
tòrica, el paquet permet
escoltar les dues versions:
la no censurada al lloc que
li correspon i la censurada
al bonus track final.

Lloll Bertran mostra la
seva satisfacció pel fet
d’haver contribuït a la rea-
lització d’un producte que
“ensenya història amb un
to festiu”: “Som una nació
positiva encara que ens
vulguin esclafar.”

Les cançons escrites
per Jaume Picas són: Els
avantpassats, El comte
Guifré el Pilós, Catalunya
i Aragó, Jaume I, Els al-
mogàvers, El compromís
de Casp, L’emperador
Carles V, El tractat dels
Pirineus, La guerra de
Successió i La Renaixen-
ça literària. Les de Miquel
Desclot són: Terra de crea-
dors, El drac modernista,
Les normes ortogràfi-
ques, El president Macià,
La Guerra Civil i L’Onze
de Setembre del 1977.

El CD està pensat per al
públic general, però resul-
ta especialment interes-
sant per als qui tinguin
fills i néts i per a professors
de primària. Per als lec-
tors que no l’hagin pogut
comprar al quiosc, Histò-
ria de Catalunya en can-
çons es podrà comprar als
locals d’El Punt Avui, d’El
9 Nou i per missatger. ■

Els dies 19, 20 i 21 amb El Punt Avui es vendrà
la reedició del CD ‘Història de Catalunya en cançons’
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La música és
d’Antoni Ros
Marbà i les
lletres, de Jaume
Picas i Miquel
Desclot

El Gran Teatre del Liceu
obre temporada amb Il
barbiere di Siviglia en la
versió de Joan Font (Co-
mediants), que es va estre-
nar a la Houston Grand
Opera (EUA) el 2011.
Aquest títol de Rossini, un
dels més populars del re-
pertori, no es representa-
va al Liceu des del 1991,
tot i que, durant els tre-
balls de reconstrucció del
teatre, el 1997 es va pro-
gramar al Victòria. Avui
s’estrena aquesta copro-
ducció de la Houston
Grand Opera, la Canadian
Opera Company, Opéra
National de Bordeaux i
Opera Australia, que es
podrà veure en vuit repre-
sentacions fins al dia 25 de
setembre.

Com ja va fer a La cene-
rentola o L’italiana in Al-
geri, Joan Font ha optat
per dur a l’extrem el costat
teatral de la peça, i mos-
trar els personatges com
una caricatura d’ells ma-
teixos.

L’escenografia, de Joan
Guillén, és molt funcional i
juga amb elements de mi-
da desproporcionada,

com ara un gran piano
que, situat al bell mig de
l’escenari, tant fa de llit
com d’escriptori. Un altre
objecte central de l’òpera
és una clau, símbol del po-
der. La clau obre una gàbia
d’or que tothom cobeja en
una obra en què les apa-
rences i l’engany són tan
importants.

Inspiració picassiana
Pel que fa al vestuari, els
dissenys són del mateix
Guillén, que s’ha inspirat
en les guitarres cubistes
de Picasso. Aquest és un
dels aspectes que desta-
quen les crítiques nord-
americanes, el punt “geo-
mètric” de la posada en es-
cena, així com l’aire de “di-
buix animat” de tot plegat.

Visió fantasista pels
uns, essencialista pels al-
tres, no deixa de reflectir
el món de Joan Font, mar-
cat per la Commedia
dell’Arte. Poder, però tam-
bé amor, Il barbiere... pre-
senta una gran actualitat.
Pel que fa al repartiment,
debuten al Liceu els barí-
tons Mario Cassi i Lionel
Lhote en el paper de Figa-
ro, i en el de Rosina debuta
la mezzosoprano Annali-
sa Stroppa. S’estrena com
a director titular del Cor
del Liceu Peter Burian, i
l’Orquestra la dirigirà l’ita-
lià Giuseppe Finzi, que
també debuta al teatre. ■
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Comediants
presenta la seva
producció de l’òpera
estrenada a Houston

‘Il barbiere di
Siviglia’ retorna
al Gran Teatre
del Liceu

El personatge de Rosina, en una representació de la
Houston Grand Opera del 2011 ■ OPERA HOUSTON / FELIX SANCHEZ


