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Raimon, Alta Distinció de 
la Generalitat Valenciana
La Generalitat Valenciana ha concedit una Al-
ta Distinció al cantautor Raimon, de qui ha 
destacat “la posada en valor de poetes clàssics 
i contemporanis, i la difusió de la llengua dels 
valencians”. També es condecora l’Associació 
de Víctimes del Metro 3 de Juliol. El lliura-
ment es farà demà, Diada del País Valencià.

Manolo García exposa 
il·lustracions operístiques
La Sala Parés de Barcelona acull fins al 10 de 
novembre les il·lustracions originals que el 
músic Manolo García ha fet per al llibre Tem-
porada d’òpera 2015-2016 que edita l’associ-
ació Amics del Liceu i que comenta i contex-
tualitza el programa d’òperes del Gran Teatre 
del Liceu de Barcelona.

Daniel Oren acudeix 
al rescat de Nabucco

mento que derivava en tic. La car-
rera de Martina Serafin ha evolu-
cionat molt des del començament 
al costat del seu pare, Harald, un 
dels grans noms de l’opereta a 
Àustria, abordant ara rols terrorí-
fics com Abigaille. Les notes hi 
eren, encara que l’agut fos dur i el 
greu mat; els salts mortals entre 
registres van estar ben resolts, i 
les agilitats en general eren cor-
rectes. Van faltar a la cita les dosis 
necessàries de verí en el fraseig, 
tot i que, a canvi, l’escena de la 
mort va ser prou emotiva.  

Comptat i debatut, la prestació 
més homogènia va ser la de Vita-
lij Kowaljow, un Zaccaria, si no ca-
vernós, sí d’innegable noblesa en 
la línia, servit per una veu ben ar-
rodonida. Un so blanquejant va 
treure enters a l’Ismaele de Ro-
berto de Biasio, mentre que Mari-
anna Pizzolato va fer tot el que es 
pot fer amb un paper desagraït 
com el de Fenena. Fluixos Javier 
Palacios (Abdallo) i Anna Puche 
(Anna), mentre que Alessandro 
Guerzoni (marit de Serafin) va ser 
un rotund Gran Sacerdot. 

Falta de risc  
Les referències a l’Holocaust del 
muntatge de Daniele Abbado van 
ser una simple excusa en una pro-
ducció sense tensió que va caure 
en flagrants contradiccions (¿els 
jueus ajudant la mateixa Abigai-
lle, que els vol massacrar?). 
Aquesta és la mena de proposta 
compartida per diversos teatres 
que, per la seva falta de risc i to 
impersonal, dóna mala fama al 
terme coproducció.e

La posada en escena de Daniele Abbado amara el Nabucco que es 
representa al Liceu de referències a l’Holocaust. A. BOFILL

Muntatge anodí i ‘cast’ irregular en el 
Verdi que obre temporada al Liceu

Per conèixer a 
fons l’ànima russa

Svetlana Aleksiévitx ha gua-
nyat el Nobel de literatura 
2015, però abans ja havia 

guanyat moltíssims premis: el 
Médicis d’assaig 2013, el millor 
llibre de la revista Lire 2013 o el 
premi dels llibreters alemanys 
2013, entre d’altres. No és casu-
alitat: la seva obra és digna 
d’aquests premis, i el Nobel de-
mostra una vegada més que és 
capaç de descobrir-nos verita-
bles joies literàries gairebé des-
conegudes al nostre país. Nosal-
tres vam arribar a aquest llibre 
gràcies a la traducció en francès 
La fin de l’homme rouge, que vam 
decidir que havíem de publicar 
tan bon punt vam començar-la a 
llegir. Temps de segona mà. La fi 
de l’home roig és una meravella: 
ens trasllada a com van viure els 
ciutadans –amics, coneguts i fa-
miliars de tota l’antiga Unió So-
viètica– el canvi sobtat del co-
munisme al capitalisme, i com 
això va afectar les seves vides, 
des del punt de vista més real: 
com es relacionen, com mengen, 
com s’estimen o quin és el seu 
concepte de llibertat. Sens dub-
te, es tracta d’un llibre per conèi-
xer a fons l’ànima russa.
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Svetlana 
Aleksiévitx  

va néixer a Minsk 
el 1948, ciutat  

on torna a viure 
des del 2011.  
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hauríem de tenir aquests trastos? 
Què tenen d’heroic?” Les pre-
guntes que es planteja 
Aleksiévitx en tots els seus 
llibres són: ¿què és l’ho-
me i què ha vingut a fer 
en aquest món?, ¿on és 
la frontera entre l’ho-
me i la bèstia?, ¿fins a 
quin punt la cultura 
pot preservar la part 
humana de l’home? 
 
Opinions oposades 
Els representants de la 
cultura a Rússia i Ucraïna, 
intel·lectuals i crítics dels 
mitjans més influents, no han 
tingut mai una opinió unànime so-
bre l’obra d’Aleksiévitx. N’hi ha 
que l’exalten com una crònica vi-
va, honesta i despietada dels hor-
rors del nostre temps, i n’hi ha que 
opinen que és molt més important 
pel seu valor polític que per la se-
va força literària. A la seva Bielo-
rússia natal, els llibres d’Aleksié-
vitx són prohibits per la censura. 
Tanmateix, tant les edicions ofici-

L’autora 
arribant a la 
roda de premsa 
a Minsk, on les 
seves obres són 
prohibides per 
la censura. EFE 

 

als com les clandestines de Los chi-
cos de latón (el llibre sobre la 

guerra entre Rússia i l’Afga-
nistan) i Voces de Cher-

nóbil. Crónica del futuro 
són un èxit de públic. A 

Rússia, molts profes-
sors trien precisament 
aquest llibre com a lec-
tura complementària 
de batxillerat.  

Un d’ells, Lev Aizer-
man, guardonat amb el 

premi més prestigiós de 
pedagogia, explica que els 

seus alumnes de 16 o 17 
anys li diuen tot sovint que 

aquesta ha sigut la lectura més 
impactant de la seva vida, el llibre 
que més els ha fet plorar o que els 
ha obligat a pensar, per primera 
vegada, en el patiment humà. Pot-
ser justament per això molts dels 
alumnes d’Aizerman li han dit que 
fer-los llegir Voces de Chernóbil 
havia sigut un error, un acte cru-
el. No volen que cap llibre enterbo-
leixi la seva pau, el seu desig sagrat 
de viure i ser feliços.e

‘Nabucco’  
GRAN TEATRE DEL LICEU 77 D’OCTUBRE 

El gris va ser el color pre-
dominant en el decorat 
i el vestuari de la produc-
ció de Nabucco que obria 
la temporada operística 

del Liceu, envoltada de noves pro-
testes laborals i una allau inèdita de 
polítics. Les característiques no gai-
re positives associades al color es 
van encomanar al conjunt d’una re-
presentació correcta més que no 
pas exaltant, malgrat que, si algun 
tret distintiu tenen les primeres 
òperes de Verdi, és el seu tremp ir-
refrenable. Sort vam tenir que, des 
del fossat, Daniel Oren imposés una 
lectura carregada de testosterona, 
fent avançar el convuls drama amb 
mà implacable. L’orquestra va res-
pondre amb apropiada brillantor 
però en aquest títol el cor és la ve-
ritable pedra de toc. En el dia que 
s’anunciava el nomenament de 
Conxita Garcia com a directora, la 
formació va brodar les seves inter-
vencions, en especial el sempre es-
perat Va, pensiero, atacat amb emo-
tiva introspecció (i amb un bis aga-
fat pels pèls). 

Ambrogio Maestri va ser un Na-
bucco irregular, més segur com a pa-
re enfollit que com a tirà cruel. La 
veu no sempre va tenir prou mor-
dent, amb un so caigut que posava en 
perill l’afinació i un abús del porta-
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