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MÚSICA  // CONCERT

Carreras triomfa a la Xina amb una cançó en mandarí 

EL PERIÓDICO

PEQUÍN.- Josep Carreras va ser aclamat per l'elit política xinesa durant la seva participació en el
concert de Cap d'Aany que va oferir al Gran Palau del Poble de Pequín, que és la seu del Legislatiu i
Executiu. Acompanyat per l'Orquestra Simfònica de Pequín, dirigida pel català David Giménez, el tenor
barceloní es va guanyar el favor del públic quan va interpretar una cançó en mandarí.
El programa escollit pel cantant incloïa L'ultima canzone, de Francesco Paolo Tosti, Passione, de Nicola
Valente i Torna a Surriento, d'Ernesto de Curtis. Encara que totes elles van ser rebudes amb calidesa,
els polítics xinesos es van mostrar especialment entusiasmats per la seva versió de Zai Nao Yuan De Di
Fang (En un lloc llunyà). Es tracta d'una cançó tradicional, adaptada per Wang Luobin el 1939, i que té
un fort component nacionalista. El públic present va alabar la pronunciació del cantant, que ja va actuar
fa sis anys a la capital xinesa i que és especialment estimat pel suport que va prestar a la candidatura
de Pequín per als Jocs Olímpics del 2008.
Carreras va compartir escenari amb la soprano ucraïnesa Victoria Loukianetz, la xinesa Ma Mei i el
tenor xinès Dai Yuqiang. Encara que van rebre ovacions en alguns moments, els altres intèrprets no van
ser obsequiats amb el silenci respectuós que el públic va dispensar al tenor català. De fet, alguns
espectadors van cantar i van parlar pels seus telèfons mòbils durant les actuacions, fet que resulta
insòlit en qualsevol òpera occidental però que és molt comú a la Xina.
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