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AMOR I HUMOR A
LA ITÀLIA FEIXISTA

ÒPERA TRAGICOMÈDIA EN DOS ACTES

El Liceu reposa ‘L’elisir d’amore’, de Donizetti,
una obra còmica ambientada en la dècada dels 30

Dulcamara (Simone Alaimo, en primer terme) i Nemorino (Raúl Giménez), en un assaig.

MAITE CRUZ

LA FITXA
Local:
Gran Teatre
del Liceu
Dates: Divendres,
18. 20.30 hores.
Diumenge, 20.
18.00 hores
Preus: De 7,50
a 156,50 euros
Intèrprets:
Mariella Devia,
(Adina), Raúl
Giménez,
(Nemorino), Víctor
Torres (Belcore),
Simone Alaimo
(Dr. Dulcamara),
Cristina Obregón
(Gianetta)

MARIO GAS, UN
AMANT DE LA MÚSICA
El responsable de l’aplaudida
posada en escena de L’elisir
d’amore, actual director del
Teatre Espanyol de Madrid,
és un enamorat de la música.
“Fins i tot les paraules, en
una obra de teatre, són
música”, afirma l’artista, que
ha aconseguit èxits en la seva
dilatada carrera com a actor
i director. Entre ells hi ha el
musical Sweeney Todd, de
Sondheim, i muntatges
teatrals com L’Orestíada,
d’Èsquil.

LINDBERG TOCA AMB L’OBC
El compositor interpreta el seu ‘Concert per a piano’ en un programa
dedicat als autors del segle XX Pierre Boulez i Francisco Lara

CONTEMPORÀNIA MÚSICA AMB FORÇA

LA FITXA
Local: Auditori
Dates: Divendres,
18. 21.00 hores.
Dissabte, 19. 19.00
hores. Diumenge,
20. 11.00 hores
Preu: De 15
a 44 euros

Magnus Lindberg.

E
strenada el 12 de maig de
1832 al Teatre della Canob-
biana de Milà, L’elisir d’ amo-
re, de Gaetano Donizetti
(música) i Felice Romani (lli-
bret), és una òpera buffa,

amb humor però també amb grans
dosis de sentimentalisme. Narra la
història d’un jove analfabet i ingenu
que s’enamora d’una rica hereva.
Nemorino està tan cohibit per la se-
va bellesa i per la seva saviesa –ella sí
que sap llegir i escriure–, que deci-
deix provar un filtre d’amor que ven
un tal doctor Dulcamara.

Li promet que si en beu, ella
caurà rendida als seus peus en un
dia. El beuratge, que no és més que
un simple vi de bordeus, el fa sentir
poderós. Amb l’eufòria, i convençut
que la conquistarà en 24 hores, Ne-
morino ignorarà la noia per provo-
car-la. El que no calcula és que ella,
al sentir la seva indiferència, accep-
tarà la proposta de matrimoni del
sergent Belcore, un militar fanfarró.
El casament ha de ser urgent a causa
d’una inesperada ordre militar que
obliga Belcore a partir.

Amb la intenció de recuperar
l’únic que desitja, Nemorino intenta
aconseguir més filtre. Per pagar-lo,
s’enrola en el regiment de Belcore.
Animat per la ingesta d’alcohol, i
sense ser conscient que la sobtada
mort d’un oncle seu l’ha fet ric –una

notícia que sap tot el poble menys
ell–, Nemorino torna per veure Adi-
na. Ella, assabentada del seu sacrifi-
ci, s’entendreix i s’hi acosta. Nemori-
no rep el canvi d’actitud de la seva
estimada amb una de les romances
més famoses i tendres de l’òpera,
Una furtiva lacrima. Com en tota
comèdia, els nòvios acaben feliços.

UN PATI DE VEÏNS
Mario Gas, responsable de la posada
en escena, ha traslladat l’acció a la
Itàlia dels anys 30, sota el feixisme
de Mussolini. Tot passa en un pati
de veïns, en un barri de l’extraradi
d’una gran ciutat. La proposta, cele-
brada per la crítica i el públic, va ser
estrenada al Grec del 1983, i deu
anys més tard es va tornar a muntar
la mateixa producció a Peralada. El
Liceu la va presentar al Teatre
Victòria, amb vestuari i decorats
nous de Marcelo Grande, durant la
reconstrucció del coliseu.

El Gran Teatre en programarà 20
funcions aquesta temporada, des del
març fins al juny, que s’alternaran
amb altres títols. El primer reparti-
ment compta amb Mariella Devia (A-
dina), Raúl Giménez (Nemorino) i Si-
mone Alaimo (Doctor Dulcamara).
Al fossat, Daniele Gallegari dirigeix
l’orquestra del Gran Teatre.

Marta Cervera

El músic finlandès Magnus Lindberg (Hèlsin-
ki, 1958), un dels compositors més vibrants i
avantguardistes del panorama actual, ofe-
reix aquest cap de setmana un concert amb
l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacio-
nal de Catalunya. Dirigida per Ernest
Martínez Izquierdo, el seu titular, abordaran
un programa dedicat íntegrament al segle
XX i XXI en què Lindberg desplegarà els seus
dots com a pianista.

A la primera part so-
narà Rituel in memoriam
Bruno Maderna, una
obra per a orquestra di-
vidida en vuit grups del
francès Pierre Boulez
(Montbrison, 1925), un
dels grans creadors del
segle XX, amb qui Martí-
nez Izquierdo va treba-
llar a París poc després
de graduar-se al Conser-
vatori de Barcelona.

La segona part s’obrirà amb Hopscotch,
amb què Francisco Lara Tejero va guanyar el
premi de composició musical AEOS, una
aposta clara de l’OBC pels nous creadors que
permetrà al públic establir un contacte amb
la música més actual.

La guinda la posarà Magnus Lindberg,
que interpretarà el seu Concert per a piano i
orquestra. L’obra es compon d’una primera

part de mitja hora i una segona de 45 mi-
nuts, amb una pausa de 20 minuts al mig.
Es tracta d’una obra en què el músic demos-
tra el seu domini de les textures orquestrals
i el seu virtuosisme en l’escriptura instru-
mental. Lindberg és un músic obert a l’expe-
rimentació, amant de la velocitat, versàtil i
gens dogmàtic. Entre les seves influències hi
ha Sibelius i grups de punk alemany. La seva
música –té encàrrecs de les orquestres més

destacades– sorprèn.
Aquesta no és la pri-

mera vegada que l’Or-
questra Simfònica de
Barcelona i Nacional de
Catalunya interpreta
una de les seves obres.
L’any 2002 va tocar Fe-
ria, una obertura. Dona-
da la connexió de Mar-
tínez Izquierdo amb
Finlàndia, un país que
admira i on sol treba-

llar, no seria estrany que les seves obres s’es-
coltessin més sovint a l’Auditori. Aquesta
setmana el públic s’haurà pogut endinsar
en el repertori de Lindberg gràcies al con-
cert que dimecres va realitzar el grup Barce-
lona 216 a l’Escola Superior de Música de
Catalunya, dedicat a l’autor finlandès.

M. C.

BON PROFIT

- Calçots a dojo - Romesco
- Graellada de carns amb mongetes del ganxet
- Crema catalana i copa de cava, pa, vi i cafè

Calçotades

Preu: 26 €

Cra. Sabadell-Mollet, km 4 
Sta. Perpètua de Mogoda (BCN) 

Tel. 93 574 18 47

RESTAURANT

CAN
RECTORET

SUSHI ITTO
Cuina japonesa

Restaurant, servei a domicili i per
emportar. Menús de degustació de 
migdia de 9,99 € de dilluns a diven-
dres. Prova els nostres rotllets
especials. Londres, 103 (cantonada
Muntaner). Eixample esquerre. 
Tel. 93 241 21 99 - www.sushi-itto.com

RESTAURANT
CA N’AYXELÀ
Cuina catalana i de mercat.
Calçotades.

Masia típica del Penedès. Temporada de
calçots, carns i verdures a la brassa.
Ctra. Vilafranca a St. Jaume Km. 2,5. 
Sortida 30. Autopista A-7. Els Monjos.
Tel. 93 898 11 17 / 619 74 03 40

Carns i menús vegetarians. De diumenge a
dijous 12-16 i 19.30-24 h. Divendres i dissabtes,
12-17 i 19.30-1 h. Bailèn, 61 cant. Diputació.
Tel. 93 244 05 76. Metro: Girona L.4 / Tetuan L.2

RANI
INDIAN RESTAURANT
NATURAL I GRAELLA

REST. TXIKOLET
Cuina d’autor
Pintxos bascos

Obert cada dia.
Menú de dilluns a divendres 9 €
Tel. 93 209 19 11
Dr. Fleming, 23-29
(prop Cines Gran Sarrià)

REST. EL FORO
Un punt de trobada entre la
gastronomia, l’art i la cultura

Carns argentines a la brasa, pastes artesa-
nals, amanides, pizzes i pastisseria d’ela-
boració pròpia. Dilluns tancat. Durant la
setmana al migdia: menú mediterrani.
Princesa, 53 - 08003 Barcelona 
Tel. 93 310 10 20 - elforo@ctv.es

LA TABERNA DE 
LESSEPS
Pernil ibèric i les millors
carns a la brasa de carbó
d’alzina. Especialitat en
bistec tàrtar i filet.

Pàrquing gratuït a Torrent de l’Olla.
C. Septimània, 23. Prop metro Lesseps.
Tel. 93 218 42 15 / 93 415 04 36

ASADOR
DONOSTI
Cuina Basca
Peix a la 
donostiarra, bona
sidra i, sens dubte,

la millor mitjana de vedella de Barcelona.
Rosselló, 365. Barcelona
Tel. 93 207 74 87 (reserves) / 93 459 40 25

RESTAURANT
MAS SICARS
El 1r restaurant de cuina
basca al Baix Empordà.
Vine a tastar el nostre

“txangurro”, bacallà al pil-pil, “chuletón” i els nostres
peixos de temporada. Diumenge nit i dilluns tancat. 
Ctra. Castell d’Aro. Castell d’Aro (Girona) 
Tel. 972 82 81 14  - www.massicars.com

EL CAFÈ D’EN VÍCTOR
Restaurant-braseria
Menú migdia 8 €. Menú
degustació 15 € (només nits).
Menús per a grups i empreses
a partir de 15 €.

C/ Tapineria, 12 (prop catedral) - Barcelona.
Reserves 93 310 28 72. Cuina oberta de 12 h
a 00 h ininterromp. www.elcafedenvictor.com

RESTAURANT 
LA CANASTA
Cuina de mar
Menú gastronòmic. 
Preu 36,06 € + IVA.
Especialitat en arrossos i mariscos.
Passeig Marítim, 197 - Castelldefels.
Tel. 93 665 68 57
www.accua.com/canasta

NYAM-NYAM DE BRÀFIM
CALÇOTADES, Cargols, Bacallà i Brasa. 
A 3 Km. Sortida 11 (AP-2). Vila-rodona. 
9 977 620 546. Fàcil aparcament. 
Obert tots els dies i dissabtes nit. 
www.altcamp.info/restnyam.htm

JAUME DE PROVENÇA
Cocina de alta calidad. 
Parking gratuito enfrente. 
Cerrado domingos noche y lunes. 
9 93 430 00 29. Provença, 88 (Jto. Calabria)
www.jaumeprovenza.com

Per a anuncis 
en aquesta secció:
9 93 484 82 17


