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Recomanem...
CIRC RALUY
per C. G.

COMPRAR I BEURE
Una nit de botigues

per Anna Pazos

Dijous 3
Los Panchos. Els amants del bo-
lero tenen una cita ineludible
amb el retrobament dels
supervivents de Los Panchos,
Rafael Basurto i Gabi Vargas.
Teatre Apolo. 21.00 h (23 euros).

Micah P Hinson. El seu aspecte
no amaga la sensibilitat poc
convencional d’aquest intèrpret
en la línia de Johnny Cash, Iron
& Wine o Lambchop. Apolo.
21.00 h (25 euros).

Nick Mulvey. Antic component

d’un grup de jazz, aquest
cantant i compositor anglès
juga en solitari a la lliga del folk
introspectiu i molt elaborat.
Debuta a Barcelona. Foyer
Liceu. 21.30 h (18 euros).

Raimon. Un dia abans del primer
concert, Raimon fa 75 anys. Ho
celebrarà amb dues actuacions
antològiques on repassarà el
seu repertori. L’Auditori. 21.00 h
(15 a 20 euros).

Sara Pi. Tonalitats de jazz però al
servei de sons de certa arrel del

Brasil. És la personalitat de Wake
Up, el treball que presenta.
Apolo. 21.00 h (12 a 15 euros).

Dilluns 7
Kings Of Convenience. El duo
noruec està en ratxa i omple
allà on actua. Sons suaus
d’obediència pop. Apolo.
21.00 h (15 a 30 euros).

Dimarts 8
Jay Jay Johanson. Ja no és una
novetat, ja no crida l’atenció pel
fet de ser un crooner
electrònic, però continua fent

bones cançons. Razzmatazz 2.
21.00 h (18 euros).

Dimecres 9
Nicola DiBari. Actiu des dels
anys seixanta, és un dels grans
de la cançó melòdica italiana,
heroi amb temes com Il giorni
dell’arcobaleno. L’Auditori.
21.00 h (26 a 54 euros).

Noa. Celebrant la seva vinculació
amb Barcelona, Noa ofereix un
concert especial amb convidats i
repertori dels 25 anys de carrera.
Liceu. 21:00h (24 a 65 euros).

HIPERMERC’ART
BY MORITZ
De l’1 de desembre
al 10 de gener
M’Store de la Fàbrica Moritz
Ronda Sant Antoni, 39

LUCIA DI LAMMERMOOR
Gaetano Donizetti
Gran Teatre del Liceu, Barcelona
www.liceubarcelona.cat

E
n la carrera d’un tenor hi
ha pocs personatges tan
carregats d’història i tan

marcats per la tradició com Ed-
gardo, de Lucia di Lammermo-
or, la cèlebre òpera de Gaetano
Donizetti. I Juan Diego Flórez,
en plena forma vocal, ha esco-
llit el Gran Teatre del Liceu per
interpretar el seu primer Edgar-
do: l’esperat debut, que ha gene-
rat gran expectació al món
operístic, tindrà lloc demà, en
la primera de les 14 funcions
que el coliseu de la Rambla ha
programat fins al proper 29 de
desembre amb un doble reparti-
ment. “És un paper que pertany
a la tradició i que està en el cor
dels aficionats, que han vist in-
terpretar-lo als seus tenors pre-
ferits. I cal afrontar-ho amb co-
ratge, art i molta il·lusió”, afir-
ma Flórez.

“Tincmolta cura a l’hora d’in-
corporar nous papers al meu re-
pertori, i en el cas d’Edgardo he
trigat, però no pel grau de difi-
cultat del personatge, perquè
canto papers de més dificultat
vocal en òperes de Rossini, com
La donna del lago o Guglielmo
Tell”, explica al famós tenor
peruà. “He preferit esperar fins
a tenir un centre de veu més
ample, i ara em sento preparat
per a això”.

Flórez cita l’inoblidable te-
nor canari Alfredo Kraus com el
seu referent en aquesta obra.
“La primera òpera que vaig
veure fora del meu país, quan
estava estudiant a Nova York, va

ser Lucia amb Alfredo Kraus. No
podia ni pagar l’entrada més ba-
rata, però un empleat del teatre
me’n va regalar una de molt bo-
na i vaig gaudir d’una nit inobli-
dable”, recorda Flórez. “I poder
cantar aquest paper en un tea-

tre de gran tradició com el Liceu
suposa afegir el teu nom a aques-
ta increïble galeria de grans te-
nors, un immens privilegi”.

Torna Lucia al coliseu barce-
loní amb Flórez com a ganxo
mediàtic en una producció pro-
cedent de l’Òpera de Zuric, on es
va estrenar el 2009, dirigidamu-
sicalment per l’experimentat di-
rector italià Marco Armiliato. El
muntatge porta la signatura del
director d’escena, també italià,
Damiano Michieletto, que crea
un ambient “despullat d’exces-
sos, dominat només pel vidre ta-

llant i fred d’una torre, que és
alhora lloc de festa i de mort”.

La soprano romanesa Elena
Mosuc i Flórez assumeixen els
papers estel·lars en set de les
funcions, mentre que en les al-
tres set la joia donizettiana
tindrà com a protagonistes dues
de les millors veus espanyoles
del moment: María José More-
no i Ismael Jordi. Els barítons
Marco Caria i Giorgio Caoduro i
els baixos Simón Orfila i Marko
Mimica s’alternen, respectiva-
ment, en els papers d’Enrico i
Raimondo, en un repartiment
completat pels tenors Albert Ca-
sals i Jorge Rodríguez Norton.

La gran protagonista d’aques-
ta òpera, estrenada el 1835 al
Teatre Sant Carles de Nàpols
—amb llibret de Salvatore Cam-
marano basat en la novel·la de
Walter Scott The Bridge of Lam-
mermoor—, és Lucia, que té la
més famosa escena de bogeria
del belcantisme romàntic, i que
exigeix un arsenal de recursos
tècnics i uns aguts espectacu-
lars. “Sense una tècnica perfecta
no es pot cantar el bel canto, és
impossible, i en el cas de Lucia
has d’afrontar l’escena de boge-
ria més emblemàtica”, explica
Elena Mosuc, que fa més de
dues dècades que canta aquest
paper i que coneix bé aquesta
producció, ja que la va estrenar
a Zuric.

Si Shakespeare alcés el cap aques-
ta nit, es trobaria amb un panora-
ma peculiar: milers de persones
passejant amunt i avall pel pas-
seig de Gràcia, amb el moneder a
la mà, emmarcats per una paràfra-
si del seu estimat Hamlet: To
shop or not to shop. Enguany, la
Shopping Night Barcelona agafa
com a leitmotiv la figura de l’au-
tor britànic per excel·lència, anti-
cipant-se a les celebracions del
400è aniversari de la seva mort,
que tindran lloc l’any vinent. En

aquesta sisena edició hi participa-
ran 100 establiments (dels quals
60 són botigues), que obriran les
portes mentre al carrer hi tenen
lloc concerts, representacions i

trobades gastro-
nòmiques. L’ac-
te principal, da-
vant de la Pedre-
ra, serà un racó
on es reprodui-
ran fragments
dels principals
clàssics shakes-
pearians. La ba-
teria d’actes ar-
rencarà a les 20
hores al Palau
Robert, on es

presentaran les pel·lícules candi-
dates als premis Gaudí d’enguany.

The Shopping Night Barcelona. Pg.
de Gràcia. Fins a la 1 de la matinada

Concerts

El primer Edgardo de Flórez

H
i ha vida més enllà del
passeig de Gràcia... I la

32a edició de l’Hiper-
merc’art, que tenia la seva
seu habitual a la tancada sala
Vinçon, s’estrena en un nou
emplaçament: el M-Store de
la fàbrica Moritz, en el cada
vegada més en voga barri de
Sant Antoni. “No és el mateix,
perquè a Vinçon hi havia més
espai i de fet funcionava més
com a exposició, però la Mo-
ritz està en un lloc cèntric i
molt dinàmic, i l’important
és que el trasllat es fa amb
voluntat de continuïtat”, ex-
plicava Natalia Foguet, una
de les impulsores del mercat
juntament amb Àngels Gar-
cía. Perquè no quedés cap
dubte de què es tracta, Perico
Pastor, un dels artistes que es
van apuntar a l’Hiper-
merc’art des dels seus inicis,
ratificava la idoneïtat de la
fórmula perquè acosta el
públic a les creacions artísti-
ques d’una manera diferent a
les galeries: “No hi veig res
dolent a mirar l’art amb un
punt de golafreria”. Pastor
creu que, lluny de les reticèn-
cies que va despertar l’Hiper-
merc’art en els seus primers
anys—especialment en el sec-
tor dels galeristes—, la inicia-
tiva ha estat un “planter” d’ar-
tistes.

En l’edició d’aquest any
s’hi han apuntat 25 artistes
—el mateix Pastor, Mariscal,
Cristina Sitjà, Andrés Siri,
Vall Karsunke, Ángel Asensio,
Isaac Rodó i TV Boy, entre
d’altres— en disciplines tan
variades com la pintura, l’es-
cultura i la fotografia. Objec-
tes disposats en prestatgeries
i en una gran taula central
que es veu des de l’exterior de
la ronda de Sant Antoni.
Obres de petit format, totes
úniques a preus que oscil·len
entre els 59 i els 299 euros.

Juan Diego Flórez en un assaig al Liceu. / consuelo bautista

Després dels torrons, el que mar-
ca el retorn a casa per Nadal és, si
més no a Barcelona, el Circ Raluy,
que demà obre la carpa al Port
Vell. Té l’essència del gran espec-
tacle del món (l’avalen 80 anys de
feina i tradició, com recorden la
seva sèrie de carruatges del XIX),
però amb màgiques guspires de
modernitat, com es podrà veure,
fins el 14 de febrer, en el nou es-
pectacle Àltius (www.raluy.com).

L’Hipermerc’art
reprèn la seva
vida a la fàbrica
Moritz

Blanca Cia

Javier Pérez Senz

El tenor peruà torna
al Liceu amb tot un
repte: ‘Lucia di
Lammermoor’


