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ElLiceua laFrescasumaràaquestany
centmilespectadorsen300municipis
‘Manon Lescaut’ es transmetrà, a més, per TV3, La 2 i Televisão de Portugal

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Al Liceu li està passant com a Tom
Sawyeralanovel·ladeMarkTwain,
qued’estarcastigat apintar la tanca
del jardí passa a ser el que cobra als
amics per permetre’ls pintar-la
ambell. El símil éshiperbòlic –aquí
ningúnocobraaningú–,peròil·lus-
traelsaltquehafetelprojecteLiceu
a laFrescadesqueel teatreelvapo-
sarenmarxa,faquatreanys,ambLa
traviata en només 14 municipis de
Catalunya.Ara tothomvol pintar la
tanca amb el Gran Teatre, partici-
parenaquestagranfestapopularde
la cultura que consisteix a instal·lar
una pantalla gran en una plaça pú-
blicaperseguir,gratuïtament, lare-
transmissió de la funció que s’està
fental coliseude laRambla.
L’aventura, que ha crescut expo-

nencialment gràcies també al su-
port de La Caixa i Endesa, assolirà
aquestcopelscentmilespectadors.
Perquè dissabte, quan les càmeres
d’HD de la productora Jack Fébus

s’instal·lin al teatre per retransme-
tre Manon Lescaut, hi haurà 305
pantalles en altres tants municipis
de Catalunya, la resta d’Espanya,
França, Itàlia, Portugal i Andorra
esperant el senyal: un 81%més que
l’any passat. Catalunya bat rècords
amb 266 municipis, una xifra que
equival gairebé a un de cada tres. A
larestade l’Estatespassade16a24.
I pugen al carro l’Alguer, la Catalu-
nya francesa (Arles, Cotlliure, Mo-
rellàs...) i, atenció,Porto iLisboa.
Aquesta expansió a Portugal és

gràcies a la Fundació LaCaixa, que
des de la primera edició va integrar
el projecte als seus programes per
arribar al territori (Madrid, Sara-
gossa, Sevilla, Palma...). Porto i Lis-
boa són la demostració de la seva
presència a Portugal, va assenyalar
ahirlasevadirectorageneraladjun-
ta, Elisa Durán. “Hem arribat a un
acordamblaFundacióGulbenkian,
i l’acte es farà al seu amfiteatre de
Lisboa”, va indicar.
Altres llocsemblemàticsons’ins-

tal·laran pantalles seran la plaça

ANA JIMÉNEZ

Buesa,Scheppelmann(darrere),Durán,Hidalgo,Alemany,Sanchis,Oviedo,Castells,Coromines,Rosich,Puntí,Kundei, adalt,Marí iMuntanyola

AraLlibres recupera
la pàgina 155

Cabré, reelegida a
la Secció Filològica

MANÉ ESPINOSA / ARXIU

La catedràtica Teresa Cabré

LLIBRES!El grupeditorial Som
AraLlibres torna a imprimir
el número 155 a lapàgina cor-
responentde tots els seus lli-
bres, després que elmesde
febrerpassat acordés esborrar-
lo enprotesta contra l’aplicació
d’aquest article de laConstitu-
cióperpart del govern espa-
nyol. L’editorial assenyala que
desde febrer fins aramésde
110.000 exemplarshanarribat
a les llibreries “ambaquesta
acciódeprotesta”. /Redacció

LLENGUA!La Secció Filològi-
ca de l’IEC ha reelegit Teresa
Cabré, catedràtica emèrita de
la UPF i experta en lexicogra-
fia, com a presidenta. Mila
Segarra, Màrius Serra i Ramon
Sistach formen part del seu
equip, que vol intensificar
l’obertura a l’exterior i la con-
nexió amb els col·lectius que
difonen la normativa (respon-
sables lingüístics dels mitjans,
professors, escriptors, correc-
tors i traductors). / Redacció

PANORAMA

BCNClàssics arriba
a les 10.700 entrades
MÚSICA CLÀSSICA!El cicle
BCNClàssics tanca la segona
edició al Palau de laMúsica
amb 10.700 espectadors i una
ocupació mitjana d’un 77%.
El concert de la Filharmònica
de Berlín dirigit per Simon
Rattle, divendres passat, va fer
un ple absolut. Aquest era el
setè i darrer concert d’una
temporada que ha registrat
2.700 espectadors més que
en la primera edició, la
2016-2017. / Redacció

Mayor de Madrid, la Gambetta de
Perpinyà,LoQuarterde l’Alguer, el
Largo Amor de Perdição de Porto i
l’Arc de Triomf de Barcelona.
Aquestúltimseràundelscincpunts
de laciutat, juntamentambelPalau
Robert, la plaça Salvador Seguí, el
centre cívic Sant Martí i la plaça
Major de Nou Barris. “Continuem
buscant llocs adequats a Barcelona
–va dir Sergi Marí, gerent de Co-
merç iMercats de l’Ajuntament–, i
enl’anydelComerçilaCulturahem
generat la complicitat dels comer-
ciants de Nou Barris, que seran els
quedistribuiranalagentles960en-
tradesde l’esdeveniment”.
Al Liceu ja no li cal convèncer

ningú; els municipis li venen con-
vençuts de casa. Fins i tot les televi-
sions s’hi van sumant perquè el
GranTeatre tambéentri a les cases.
“Una altra societat s’està obrint al
Liceu”, deia Vicent Sanchis, direc-
tor de TV3, a la presentació de l’es-
deveniment, ahir, a l’escenografia
deManon Lescaut. El Canal 33 re-
transmetràenfalsdirecte(22h)des

de l’Arc de Triomf, amb Carolina
Rosich i Toni Puntí de presenta-
dors. “És una oportunitat de poder
difondre la cultura en el sentit més
ampli de laparaula”, deiaJuanMa-
nuel Hidalgo, director de La 2, que
faràelmateixdesde laplaçaMayor
deMadrid. “Hemcreat un slot fix a
la cadena –va anunciar– perquè hi
hagi òpera sovint, i és fonamental
comptar amb el Liceu”. Fins i tot la
Televisão de Portugal s’ha afegit al
projecte, i retransmetrà amb subtí-
tols enportuguès.
Valentí Oviedo, director general

delLiceu,vadefinir l’esdeveniment
com“unaacciócol·lectivad’unpaís
que esposad’acordper gaudir d’un
fet únic com és veure una òpera”.
Quant a la qualitat d’imatge i so, el
teatre supervisa el senyal que emet
i, amésamés,proporcionaguiesals
municipis per aconseguir el millor
so possible. “És un projecte en ex-
pansió i també en evolució quant a
la qualitat. Els nivells d’exigència
s’aniranaugmentant”,vaconcloure
elpresident, SalvadorAlemany.!

Esclats

ManonLescaut

Intèrprets:LiudmilaMonastirs-
ka,GregoryKunde,DavidBizic,
CarlosChausson,MikeldiAtxa-
landabaso,CarolGarcía, J.
ManuelZapata,MarcPujol...
Simfònica iCordelLiceu
Direcció:EmmanuelVillaume i
DavideLivermore (escena)
Llocidata:Liceu(7/VI/2018)

JORDI MADDALENO

Irregular estrena de la nova co-
producció del Liceu per a un tí-
tol de Puccini que mereix més
bona sort. La gran qualitat de
Manon Lescaut només va apa-
rèixer en esclats fugaços dels
seus quatre actes. La lectura i el
debut com a regista de Davide
LivermorealLiceuvaserefectiu
i unamica efectista en l’ús cine-
matogràfic de projeccions, amb
aparicions d’un tren de vapor i
unvaixell,peròelseudibuixdels
personatges no va acabar de
convèncer.Mésbones idees que
resultats malgrat l’oxímoron
poètic del final, amb la mort de
la protagonista i l’estàtua de la
Llibertat de fons, enreixada a
través d’una Ellis Island deca-
dent i sòrdida.
L’ús del flashback i una relec-

tura de la història amb un Des
Grieux vell que recorda el seu
passat no fan grinyolar la trama,
malgrat que tenen l’actor Albert
Muntanyola deambulant tota
l’òpera coma testimoni de la se-
va memòria. Emmanuel Villau-
meva saber concertar ambefec-
tivitat una partitura rica, sofisti-
cada ibonicaquenomésva tenir
àpexsdequalitatenmomentsde
bellesa orquestral fugaços, com
en el cèlebre intermezzo, l’im-
pactant inici de l’acte IV o l’ària
final de la protagonista, enquè li
va faltar passió i lirismemalgrat
lacorreccióestilística.L’orques-
tra va respondre comun cor im-
pecable, sempre difícil en l’es-
criptura pucciniana, amb la tas-
caminuciosadeConxitaGarcía.
S’esperava més del debut al

paper de la imponent soprano
ucraïnesa Liudmila Monastirs-
ka, unaManon de veu opulenta,
que, tot iaixò,vacomençarfreda
amb un In quelle trine morbide
mancat demorbidezza i bellesa,
però que va sumar punts en els
seus duos, malgrat que va tapar
KundeaTu, tuamore ivaarribar
alasevamillorprestacióaladra-
màtica ària final Sola, perduta,
abbandonata. Laveués sumptu-
osa, de centre i aguts afilats i ge-
nerosos, però no va trobar l’ex-
pressió en el fraseig, un requisit
clau de la primera gran heroïna
pucciniana.Tampocnohivaha-
ver química teatral entre Mo-
nastirsca i Kunde, ella actriu de
registre limitat i ell més generós
teatralment però amb una veu
matquerefulgeixenel terçagut,
i ho fa a fogonades en les seves
àries i elduo final.
El serbi David Bizic com a

Lescaut va fer enyorar barítons
espanyolsmés propers i de qua-
litat superior per a unpaper que
vaquedareclipsatpelcarismade
CarlosChaussoncomaGeronte.
Menció per a l’EdmondodeMi-
keldi Atxalandabaso, el Músic
de lamezzoCarolGarcía i el Fa-
nalerdeJordiCasanova.!
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