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En un món periodístic on cada cop més ens reci-
ten teletips que són il·lustrats amb imatges 
d’agència, ell ens explicava les noticies i nosaltres 
les Maecenas tristique nulla non sem volutpat ali-
quam. Mauris vehicula varius suscipit. Nunc at 
turpis felis. In id tortor nibh, vel convallis neque. 
Vestibulum urna libero, tincidunt sit amet luctus 
ut, euismod sit amet augue. Quisque quam erat, 
feugiat id placerat vel, imperdiet sit amet tortor. 
Phasellus nisi erat, iaculis non tristique sed, pla-
cerat a leo. Aliquam dui metus, lacinia in hendre-
rit quis, varius nec massa. Vivamus ultricies ar-
cu eget mauris facilisis ut scelerisque metus po-
suere. Vestibulum adipiscing dictum fermentum. 
Curabitur lacinia iaculis consectetur. Ut conse-
quat imperdiet dignissim. Donec sollicitudin, fe-
lis sit amet commodo iaculis, leo urna facilisis la-
cus, id volutpat lorem mi eget enim. Praesent 
rhoncus bibendum lectus vel euismod. Integer ut 
nulla vel metus accumsan elementum in inter-
dum metus. Pellentesque habitant morbi tristi-
que senectus et netus et malesuada fames ac tur-
pis egestas. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis-
cing elit. Vestibulum tincidunt lobortis metus, 
eget porttitor nibh feugiat in. Lorem ipsum do-
lor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean 
nec magna quis est eleifend commodo. Integer 
congue lacinia arcu, vel aliquet tellus egestas in. 
Suspendisse eleifend sapien ac turpis tincidunt 
vel volutpat lorem venenatis. Nam pretium male-
suada vulputate. Curabitur in sem in leo euismod 
lobortis. Donec eleifend mollis justo, sit amet 
egestas felis ornare viverra. Maecenas sodales 
mollis elit vel malesuada. Donec vulputate, enim 
ac vulputate lacinia, nunc lectus laoreet velit, id 

“Ut leo eros, rutrum 
at blandit sit amet, 

tincidunt ac dui”
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Jordi Badia dirigeix el seu propi despatx i també va 
ser el comissari de l’exposició Vogadors, amb la qual 
Catalunya va debutar a la Biennal de Venècia el 
2012. Alguns dels despatxos joves que van selec-
cionar Badia i Félix Arranz tenen una actitud que re-
met a l’obra primerenca d’Oriol Bohigas. “El Grup R 
va néixer el 1951 com un moviment que matisava 
la radicalitat del Moviment Modern. Es deia realis-
ta i practicava una arquitectura moderna però amb 
materials que són molt de la terra, com la ceràmica, 
la pedra i la fusta. Les obres més importants de l’es-
tudi MBM d’aquell moment tornen a prendre una no-
va dimensió i un nou interès”, diu Badia. 

A més dels edificis d’habitatges, com els del car-
rer Pallars i els de l’avinguda Meridiana, Badia des-
taca les escoles que han sortit del despatx d’Oriol Bo-
higas, MBM: “La seva aportació en el camp de l’arqui-
tectura per a l’educació va ser fonamental. Totes les 
escoles que van construir al principi de la democrà-
cia prenien com a base un model que Bohigas ja ha-
via engegat a l’escola Garbí i a la Thau, entre d’altres. 
Era un model que es basava en l’holandès, on s’uti-
litzaven materials nobles com la ceràmica i el bloc de 
formigó i on es plantejava una distribució de l’espai 
que posava molt èmfasi en els espais col·lectius”. 
Però Badia no només posa en relleu la tasca d’Oriol 
Bohigas sinó que també subratlla el seu paper com 
a urbanista: “Quan va arribar a l’Ajuntament de Bar-
celona, va practicar un urbanisme molt pragmàtic: 
auster econòmicament però molt efectiu a l’hora de 
treballar com si fes acupuntura urbana”. 
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Els arquitectes joves reprenen 
l’actitud de l’estudi MBM primerenc ‘Lucia di Lammermoor’ al Liceu: 

l’agonia d’una nina trencada 
des del punt de vista del cantant i 
vocal. La producció també ho és, 
perquè no intenta fer massa coses 
en una obra en què no és necessari”, 
explica Flórez sobre el fet que, a més 
del paper, també ha d’incorporar a 
la seva interpretació la mirada per-
sonal del director d’escena, que ha 
ambientat l’òpera en una torre de 
vidre de prop de vuit metres d’alçà-
ria. A més de presidir l’escenari, 
l’edifici està inclinat i té els vidres 
trencats. “Lucia viu la seva condició 
de dona aïllada de la realitat reclo-
sa a la torre d’un castell; com una ni-

na, usada com a instrument del po-
der i, finalment, destrossada. Ella 
troba la seva llibertat en el suïcidi, 
en la renúncia a participar en el ri-
tual col·lectiu del poder familiar del 
qual és víctima”, diu el text que ha 
escrit Michieletto sobre la seva vi-
sió de la història. 

 
El màxim exponent del ‘bel canto’ 
 “Fa 23 anys que vaig cantar Lucia di 
Lammermoor per primera vegada i 
aquesta producció va néixer una mi-
ca amb mi el 2009 –explica Elena 
Mosuc–. L’escenografia indica molt 
com és l’òpera: aquest escenari 
mostra un món distorsionat, com 
també ho és la psicologia dels perso-

natges i de la societat. La part més 
difícil per a mi és la de la bogeria, la 
scena della pazzia, perquè s’ha de 
fer servir molt la torre. Jo la utilit-
zo molt més que la resta de perso-
natges. Mentre vaig amunt i avall he 
de fer floritures, així que el director 
em va donar plena llibertat per 
moure’m per no arribar al final de la 
funció sense alè”.  

“Lucia di Lammermoor és el mà-
xim exponent del bel canto. Exigeix 
una tècnica molt depurada i molt 
perfecta. I per a nosaltres encara és 
més complicat, perquè els solistes 
estem molt exposats. És cert que 
l’orquestra ens acompanya, però es-
tem obligats a fer servir tècniques 
vocals i sobretot respiratòries per 
mantenir la longevitat de la veu”, as-
segura Mosuc. 

Aquesta Lucia di Lammermoor 
inclou dues coincidències sucoses: 
va ser la primera òpera que Juan 
Diego Flórez va veure fora del seu 
país i va poder escoltar un dels seus 
ídols, Alfredo Kraus, fent el paper al 
Metropolitan de Nova York. Va ser 
possible gràcies a la generositat 
d’un guarda de seguretat, que li va 
donar l’entrada d’una persona que 
l’havia de recollir i que no s’hi va 
presentar. “Jo no tenia ni els deu 
dòlars per anar al pis més alt i l’en-
trada que em va donar no era de deu 
dòlars, sinó de 180”, recorda el can-
tant. Alfedro Kraus també va apa-
rèixer en la història personal d’Ele-
na Mosuc, que va fer Lucia di Lam-
mermoor amb el tenor canari un any 
abans de la seva mort.e

El tenor peruà Juan Diego Flórez debuta en el rol d’Edgardo

Juan Diego Flórez i Elena Mosuc dins el decorat de Lucia di Lammermoor, amb el director musical, Marco 
Armiliato (a l’esquerra), i  l’Edgardo i la Lucia del segon cast, Ismael Jordi i María José Moreno. PERE TORDERA

ÒPERA

“L’Edgardo de Lucia di Lammermo-
or és un paper molt especial perquè 
forma part de la tradició més afici-
onada a l’òpera; crec que és l’òpera 
de Donizetti més representada. 
Juntament amb Rigoletto, El bar-
ber de Sevilla, La Traviata i Turan-
dot, forma part del grup de les òpe-
res que més agraden i que més es 
representen”, diu el tenor peruà 
Juan Diego Flórez, que cantarà 
aquest paper per primera vegada 
divendres al Liceu, amb la soprano 
romanesa Elena Mosuc en el paper 
protagonista i amb direcció musi-
cal de Marco Armiliato.  

Flórez també explica que té “fe” 
que la responsabilitat de debutar no 
el faci quedar-se en blanc. “No no-
més estàs cantant un paper molt di-
fícil i que dramàticament és molt 
important, sinó que entres en una 
tradició de cantants que han fet 
aquest paper. Significa calçar-se les 
sabates dels grans, amb coratge i 
amb art –subratlla el tenor–. No he 
trigat a cantar-la pel grau de dificul-
tat sinó perquè requereix una voca-
litat que tingui un centre de la veu 
una mica més desenvolupat, més 
ample, i ara ja em sento preparat”. 

A més del debut de Flórez, aques-
ta òpera suposa el retorn del direc-
tor d’escena italià Damiano Michi-
eletto al Liceu, pocs mesos després 
presentar-hi el seu Così fan tutte. 
“Lucia di Lammermoor és perfecta, 
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Edgardo  
“Fer aquest paper significa 
calçar-se les sabates dels grans, 
amb coratge i art”, diu Flórez


