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‘Ópera Actual’ premia Montserrat Caballé

gossa, una ciutat on, va dir, “no hi ha 
embolics ni coses rares com en al-
tres llocs”. L’alcalde de la capital 
aragonesa, Juan Alberto Belloch, va 
explicar que la relació entre la so-
prano i Saragossa es va fer més es-
treta quan des de l’Ajuntament van 
percebre “la possibilitat” que la ciu-
tat fos “la seu permanent del con-
curs”. Caballé també va agrair a Be-
lloch el seu suport fins i tot en temps 
de crisi, i va tenir una dedicatòria 

especial per al grup IQE (Indús-
tries Químiques de l’Ebre), pa-
trocinador del concurs.  

Roger Alier, fundador d’Ópera 
Actual, va lliurar el premi a Pedro 
Lavirgen. El tenor cordovès, de 
84 anys, va descriure Caballé 
com “la millor soprano de la his-
tòria del cant, una veu irrepeti-
ble, única”. Ell mateix es va defi-
nir ahir com “un bon tenor” que 
ha formar part d’aquell “exèrcit 
de bons professionals que no do-
nen feina als mestres”.  

“El director del moment” 
El tercer premiat, Pablo-Heras 
Casado (Granada, 1977), va ser 
glosat pel cap de redacció d’Ópe-
ra Actual, Pablo Meléndez-Had-
dad. “És el director espanyol del 
moment”, va assegurar. Heras-
Casado, que diumenge va rebre 
un premi a Alemanya i que avui 
dirigeix Carmen a Nova York, va 
assenyalar que “l’òpera és la for-
ma d’art més meravellosa”, i va 
agrair el premi amb “humilitat i 
responsabilitat”.e

Pablo Heras-Casado, Montserrat Caballé i Pedro 
Lavirgen ahir al Cercle del Liceu. PERE TORDERA

MÚSICA

La revista Ópera Actual va lliurar 
ahir els seus premis anuals, que en-
guany han reconegut el tenor Pedro 
Lavirgen, el director musical Pablo 
Heras-Casado i el Concurs Interna-
cional de Cant Montserrat Caballé, 
que es va començar a celebrar a Sant 
Julià de Lòria (Andorra) l’any 1999 
i que des del 2007 es fa a Saragossa. 
Precisament la sala Montserrat Ca-
ballé del Cercle del Liceu va ser l’es-
cenari de l’entrega d’uns premis 
instaurats l’any 2002. 

La soprano barcelonina, que el 9 
de desembre rebrà un homenatge al 
Teatro Real de Madrid, va recordar 
que el premi al concurs que porta el 
seu nom suposa un reconeixement 
als joves valors que hi participen, i 
als quals vol “transmetre” el que ella 
va aprendre de les seves mestres, 
Eugenia Kemeny i Conchita Badia. 
La primera van ensenyar-li “la tèc-
nica de respiració” i Badia “la dicció 
correcta”. Caballé va elogiar Sara-
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“El Govern ha 
incomplert els 

acords per trobar 
els nostres morts”

Roger Heredia, un dels impulsors 
del Banc d’ADN. TJERK VAN DER MEULEN

MEMÒRIA HISTÒRICA

El 19 de desembre del 2013, el Par-
lament de Catalunya va aprovar una 
moció en què es donava suport ex-
plícit al Banc d’ADN, que ha d’aju-
dar a identificar les víctimes de la 
Guerra Civil enterrades en fosses 
comunes. Demanava modificar la 
llei de fosses per exhumar i identifi-
car els cossos i reivindicava actua-
litzar el mapa oficial de fosses cata-
là. Prop d’un any després, els fami-
liars de desapareguts de la Guerra 
Civil denuncien que no s’ha fet res. 
“Han passat deu mesos i, dels qua-
tre punts que es van aprovar, no s’ha 
fet res. El Govern no ha complert 
amb els acords per trobar els nos-
tres morts. No podem perdre més 
temps, els familiars s’estan morint 
sense poder deixar el seu ADN”, la-
menta un dels impulsors del Banc 
d’ADN, Roger Heredia. 

L’últim pas ha sigut posar una de-
núncia al Síndic de Greuges, en què 
els familiars es queixen que la Gene-
ralitat ha incomplert els acords pre-
sos al Parlament. Els familiars re-
corden el demolidor informe del re-
lator especial de les Nacions Unides 
Pablo de Greiff. Entre altres coses, 
De Greiff denuncia la “indiferència” 
de l’Estat cap a les víctimes de la 
Guerra Civil i li demana un pla de 
treball en què detalli com pensa im-
plementar les recomanacions de 
l’organisme internacional. La res-
posta ha sigut el silenci. 

Els familiars recorden que no 
tot és responsabilitat del govern 
espanyol: “La Generalitat és qui té, 
almenys en un 80%, les competèn-
cies en els compromisos que les 
Nacions Unides demanen a l’Es-
tat”, asseguren en un comunicat. 
Dijous els impulsors del Banc 
d’ADN presentaran a l’Ajuntament 
de Barcelona un documental au-
diovisual sobre les fosses. L’objec-
tiu és aconseguir el suport de més 
famílies de desapareguts. A Catalu-
nya, hi ha 4.600 famílies al cens de 
desapareguts i més de 240 fosses 
identificades.e

BARCELONA
S.M.

Agraïment  
“A Saragossa 
no hi ha 
embolics ni 
coses rares”, 
va dir Caballé

Renovació 
“L’espectacle 
té molta 
brillantor però 
no és ranci”, 
diu Plans

Esperanza Dinamita encendrà El Molino

tornaran a sonar interpretats per la 
banda gironina Le Croupier, amb la 
col·laboració de l’actriu i cantant Ai-
na Sánchez i dues artistes convida-
des, Mont Plans i Merche Mar. L’es-
pectacle en viu, a més, s’anirà inter-
calant amb el documental d’Albert 
Blanch dedicat a l’artista. “És un vi-
atge pel repertori que ella i les seves 
coetànies van protagonitzar al Pa-
ral·lel –explica l’intèrpret del grup, 
Carles Cors–. És el retrat d’una èpo-
ca, un patrimoni vital del país que 
no es recorda amb el pes que hau-
ria de tenir”.  

Sonaran una selecció cuplets, 
foxtrots, xarlestons i tangos amb els 
quals pretenen fer renéixer el Pa-
ral·lel dels anys 30, quan aquest car-
rer era el Broadway barceloní. A 
molts dels temes que apareixen a les 

cançons no cal treure’ls gaire pols: 
van des del catalanisme i la polí-
tica fins a la corrupció, la sexuali-
tat o les drogues. Els primers anys 
del segle XX l’avinguda era una au-
tèntica olla a pressió. Les cançons 
de Sugrañas, Clarà, Misterio o Vi-
ladomat constitueixen la banda 
sonora d’una època i un lloc. Ve-
lles postals del passat de Barcelo-
na tornen passades pel sedàs dels 
nous temps, però amb fidelitat als 
seus orígens i context.  

L’espectacle es va estrenar en 
un cabaret portàtil a la Fira Me-
diterrània de Manresa. Avui pas-
sarà pel Temporada Alta, i del 14 al 
30 de novembre s’instal·larà al te-
atre El Molino. “L’espectacle té 
molta brillantor però no és gens 
ranci”, ha insistit Mont Plans.e

Aina Sánchez, Mont Plans i Merche Mar actuen al costat de la banda Le Croupier de Carles Cors. LE CROUPIER / TEMPORADA ALTA

Le Croupier recupera les cançons de revista populars fa un segle al Paral·lel

ARTS ESCÈNIQUES

Arraconat i sovint oblidat per la his-
tòria oficial, el Paral·lel va consoli-
dar-se fa un segle com a centre neu-
ràlgic de la música, el teatre i l’es-
pectacle de Barcelona. Amb l’objec-
tiu de recuperar i reivindicar una 
part del repertori musical de la re-
vista, el grup gironí Le Croupier 
presenta Esperanza Dinamita (Can-
çons de revista), un homenatge a la 
popular i explosiva Esperanza Di-
namita, una vedet que “va ser una 
bomba i va tenir un èxit fugaç”, com 
assegura el director escènic Xavier 
Pujolràs, i que servirà com a fil con-
ductor del muntatge. Els cuplets 
que ella mateixa va protagonitzar 
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