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CRÍT ICA D’ÒPERA

El veterà periodista publica ‘Un golpe de vida’, unes memòries dels últims anys

LesaventuresdeJuanCruz
X. AYÉN Barcelona

E l periodista Juan
Cruz (Puerto de la
Cruz, 1948) és una
institució al món lite
rari, a més de font de

sucoses anècdotes sobre escrip
tors ieditorsa laqualsempreésbo
acostarse. Editor d’Alfa
guaraentreelsanys1992i
el 1998, ha estat sobretot
informador –i directiu– a
El País, però també po
dríem veure’l com a no
vel∙lista, assagista... Viat
ger incansable, jubilat
impossible, ara publica
Ungolpedevida(Alfagua
ra), unes memòries molt
personals sobre els úl
tims anys en què barreja
mónpersonal iprofessio
nal, política i literatura, la
crisi del periodisme amb
els mals dels seus éssers
estimats. En resum, ex
plica“comunésserhumà
éstransformatenunaltre
ésser humà a través del
periodisme”.
Una constant que tra

vessa les pàgines del lli
bre és la seva addicció a
l’ofici. Ara ha aconseguit
que el tornin a posar a fer
reportatges, però la cosa
ve de lluny. Li amagava
les exclusives, a l’hora de sopar, a
lasevapròpiaesposa,quetreballa
va a la ràdio, per si de cas. “Als 55
anys, quan vaig tornar al diari, no
m’adonava de l’edat que tenia, em
vaig posar a competir amb els
joves,perquèsochiperactiu, iaixò
va generar queixes. Jo volia fer

ho tot i em van cridar l’atenció”.
Algunes afirmacions seran po

lèmiques, com quan diu que “El
País no ha estat mai un diari d’es
querres”.Comqueno?“Eraundi
aridiferent.Enl’apartateconòmic
era conservador, liberal, de mer
cat.Enlapolítica,erainstituciona
lista, volia que aquest país tingués

institucions fortes. En la cultura
era regeneracionista, volia reinte
grar l’exili, parlava de Celaya, Pe
terBrook... aixòsonad’esquerres?
Llavorshosemblava,perquènoes
parlava d’això, abans, però era el
més normal. No el vaig veuremai
d’esquerres, eraundiaridecorba

ta; els redactors, això sí, s’embor
ratxaven, penjaven ikurriñes i fu
maven porros, hi havia comunis
tes, socialistes i crec que fins i tot
dos conservadors. De portes en
dins érem d’esquerres, d’acord,
sempre queda bé, però com a dia
ri... ara hi ha gent de tot. Jo crec
que els que diuen que són d’es

querres i els que nodiuen que són
dedretestendeixenambdóscapal
centre”.
No s’estalvia andanades cap als

líders de Podem. A Monedero el
tracta amb una barreja de tendre
sa i compassió, com “algú que ne
cessita un líder, solitari; busca

afecte”. “Jo vaig voler explicar la
mevadecepcióambPodem–pros
segueix–.Hihaviaunaresplendor
quedesprésvaigveureenfosquida
per les personalitats que estan al
capdavant, que em van semblar
mundanes ienvanides,novaagra
dable comprovarho”. Rebutja “el
descrèdit que van fer de la transi

ció, com si aEspanya cal
gués reinventarla”. Ad
met que “potser em vaig
passar”amblescompara
cions amb Stalin “però a
mi la paraula pàtria, cada
vegada que la sento, em
recordaFranco,Mussoli
ni iHitler”.
Sobre l’ofici, lamenta

que “avui un periodista
pot ser corresponsal a
Washington vivint a El
Escorial... encara que jo
heconegutcorresponsals
aLisboaquenoesmovien
maideMadrid”.Demana
als professionals que no
s’escudin en els defectes
dels seus mitjans: “No
m’imagino el propietari
del seu diari dientli: ‘Es
colta, fes malament
aquesta entrevista’, oi
queno?Elperiodistaésel
responsable del seu text i
l’hade ferbé”.
Laprofusiód’elements

personalspodràsorpren
dre qui esperi el Cruz periodista.
El lector assistirà a descripcions
delsseusmalsonsofinsitotalase
va primera trobada amb una pro
fessionaldelsexe.“Tothomhatin
gut la seva primera puta. El que
passa és que no tothom ho expli
ca”,diuell, somrient.c

Barcelona i
Folgueroles
recorden
Verdaguer
TONI COROMINA
Vic

Després d’anys de celebracions
per separat del naixement de
Verdaguer a Folgueroles (amit
janmaig) i de la commemoració
(almesde juny)de lasevamorta
Vallvidrera (Barcelona), les
dues poblacions han unit esfor
ços i han programat conjunta
mentunaFestaVerdaguerfarci
dad’activitats;eldetonanthaes
tat la renovació de la Casa
Verdaguer de la Literatura de
Vil∙la Joana, onel 1902vapassar
els seusdarrersdies, i lacelebra
ció del 50è aniversari de la Casa
Museu Verdaguer de Folguero
les, onvanéixerel 1845.
Les activitats van arrencar

ahir amb la plantada de l’Arbre
de Maig a la plaça de Folguero
les. Avui s’inaugura l’exposició
itinerant Verdaguer segrestat.
L’apropiació del mite durant el
franquisme, queal setembreani
rà a Vil∙la Joana. El 21 de maig,
diadacentralaFolgueroles, s’or
ganitzarà elMercat del llibre vell
de poesia. El 27hihaurà la sessió
Florsdeldesvari, improvisacions
musicals i poètiques a l’ermita
de laDamunt.
El 3 de juny sortiran autocars

de Barcelona en direcció a Fol
gueroles per resseguir l’itinerari
vital i literari de Verdaguer. El 9
de juny (20 h), la barcelonina
plaçadelReiacolliràunconcert
homenatge amb l’obraCanigó, a
càrrecde laBandaMunicipal de
Barcelona. Més informació:
www.verdaguer.cat

Rotundanit belcantista
Lafilledurégiment

Autor:Donizetti, sobre textde
VernoydeSaintGeorges iBayard
Intèrprets:SabinaPuértolas,
JavierCamarena,EvaPodles,
SimoneAlberghini, IsaacGalán,
CarlesDaza,OlivierDecriaud,
BibianaFernández.CoriOrques
traLiceu.Dir. cor:ConxitaGarcia
Direcciómusical: GiuseppeFinzi.
Llocidata: Liceu(16/V/2017)

ROGER ALIER

Quandesprésd’anarse’n indignat
deNàpols, on les autoritats l’havi
en menystingut, i molest per la
censura arran del seuPoliuto (que
sentirem la temporada que ve),
Donizetti va arribar a París amb
unahiperactivitat que vamolestar
els autors francesos i que Hector
Berlioz, aleshores crític de Le
Journal des Débats, va comentar
àcidament, tot i reconèixer que la
primera opéracomique del nou
vingut teniamomentsgraciosos.
Donizetti va crear amb La fille

du régiment la seva primera òpera
enfrancès,peròs’hi transparenten
les fórmules italianes (àries amb
cabaletta) i va crear, comerahabi

tual, unaòperaper a lluïmentde la
prima donna. La figura del tenor,
Tonio,noesdistingiamésenllàdel
segon paper, i no tenia la famosa
escena dels sobreaguts (en la seva
versió, el tenor Cesare Valletti ni
tant sols canta l’escena)quehado
nat nova vida a aquesta òpera des
queRichardBonynge va ferli una
intervenció quirúrgica perquè po
gués lluirs’hi Luciano Pavarotti,
queenvaferunaversióespectacu
lar difosa arreu amb l’enregistra
ment del 1968.Des d’aleshores,La
fille... haesdevingutòperade tenor,
tot i queMarie continua tenint un
bon nombre d’ocasions de lluï
ment, i així ha arribat al Liceumés
d’un cop, el darrer dimarts passat
amb la tornada del mexicà Javier
Camarena, que vam sentir fa poc
comaDucdeMàntua (Rigoletto).
Javier Camarena va complir

amb totes les expectatives que ge
nerava lasevaveusòlida icompac
ta, ivacausarunaonadad’aplaudi
mentsenlafamosaescenadelsnou
dos de pit. Tant a gust del públic
que aquest va acabar demanant el
bis, amb la qual cosa vam tenir ra
ció doble de sobreaguts de gran
qualitat.Nomenysbrillantvaserla
sevaaltraària,del segonacte,Pour
merapprocherdeMarie, ambunre

bemoll ben col∙locat per fer la mi
llor impressióde la sevaactuació.
EnelpaperdeMarie,SabinaPu

értolas, que després d’una llarga
carrera d’èxits havia debutat fa
pocs anys amb La sonnambula, i
ara s’ha acreditat amb una actua
ció que va anar a més (meravello
sos legatos especialment a Il faut
partir), i moventse amb gràcia i
enginyen totes lesescenes.
Molt remarcableel retornd’Eva

Podles com a Marquesa de Ber
kenfield, amb gran qualitat huma
na imusical,nonomésper l’àriasi
nópertoteslesintervencions,finsi
totcomapianistadela lliçódemú
sica. Correcte el baríton Simone
Alberghini, reinflat com a Sulpice,
queva aportar coses (el triodel se
gon acte), i destacat Isaac Galán
com a Hortensius; assenyalem
tambéCarlesDazacomaCaporal i
lacèlebreBibianaFernández(Bibi
Andersen per als amics) fent una
graciosaduquessadeKrakentorp.
El cor va ser un element impor

tant de l’èxit, amb Conxita Garcia
al capdavant, i amb un bon rendi
ment de l’orquestra sota la batuta
de Giuseppe Finzi (que va caure
llarg comés en sortir a saludar). El
públic va sortir contentíssim d’un
espectaclebenrodó.c

Juan Cruz ahir en un hotel de Barcelona
NEUS MASCARÓS
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CONTRA JAIME GIL DE BIEDMA
creació i direcció JOAN OLLÉ

amb IVAN BENET, JUDIT FARRÉS,
MARIO GAS i PEP MUNNÉ
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