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Un centenar d’equipaments catalans obren avui gratuïtament fins a la matinada

Unanit almuseu
TERESA SESÉ
Barcelona

E n poc més d’una dè-
cada la Nit dels Mu-
seus s’ha convertit
en una de les cites
ineludibles del ca-

lendari cultural, i any rere any ha
ratificat un poder de convoca-
tòria que no ha parat de créixer.
Si en la primera edició, el 2008,
hi va haver 53.183 visitants, l’any
passat la xifra es va quadruplicar,
fins a arribar als 203.043. Avui
desenes de milers de persones
tornaran a prendre els carrers
per gaudir de les col·leccions, les
exposicions i les activitats pro-
gramades en un centenar d’equi-
paments de tot Catalunya. Des de
les set del vespre fins a la una de
la matinada obren portes gra-
tuïtament. De totes maneres, en
molts la jornada festiva comen-
çarà molt abans amb tallers i
propostes pensades específi-
cament per a un públic infantil o
familiar.
Aquest any la Nit dels Museus

coincideix amb la celebració del
dia internacional dels Museus,
que es commemora des del 1977
arreu del món. A Catalunya la
programació completa es pot
consultar al web http://patri-
moni.gencat.cat. I. malgrat que
una bona part es limiten a pro-
posar visites comentades a les
seves col·leccions i les seves
exposicions temporals amb ex-
perts, en molts d’altres també es
podrà gaudir de concerts, espec-
tacles de dansa o itineraris per
zones habitualment no acces-
sibles al públic.

Una de les propostes que a
priori desperten més expectació
és la doble performance a la
Capella del Macba de l’artista
suïssoamericà Christian Mar-
clay, que, acompanyat de l’artista

vocal Shelley Hirsch, interpreta-
rà dues partitures visuals com-
postes amb onomatopeies (19 h i
21.30 h). Lamúsica també sonarà
al castell deMontjuïc, que, a més
a més, permetrà l’accés a depen-
dències habitualment no visita-
bles com els calabossos i la torre
de guaita; al CaixaForum, amb
estàndards i clàssics del jazz; el
Recinte Modernista de Sant Pau,
ambun final de festa rumbera, o a
la Fabra i Coats, on es represen-
tarà l’òpera de cambra Hor, de
Luis Tabuenca.
La poesia prendrà el CCCB,

ambuna sessió a la fresca de Poe-
try Slam, en què poetes anònims
tenen tres minuts per guanyar-se
des de l’escenari el favor del pú-
blic, i la dansa omplirà el Pavelló
Mies van der Rohe i Can Framis.
El Museu d’Història de la Immi-
gració de Catalunya proposa una
ruta teatralitzada per Sant Adrià
de Besòs i un monòleg sobre el
silenci domèstic que té lloc des-
prés de la Guerra Civil, i el
MNAC, un recorregut per les
sales de Barroc i Renaixement
amb el repte de resoldre un as-
sassinat.!

ÀLEX GARCIA

Una imatge delMuseuNacional d’Art de Catalunya durant la Nit delsMuseus

Des de les set del
vespre fins a la una de
lamatinada, lamajoria
dels centres obriran
les portes de franc

Bizet
nominat

Lespêcheursdeperles

Intèrprets: : I.Bakànova (Léïla),
J.Osborn(Nadir),M.Adams
(Zurga),F.Radó(Nourabad)
Direcciómusical:YvesAbel
Direcciód’escena:LottedeBeer.
Prod.delTheateranderWien
Llocidata:Liceu(13/V/2019)

JORDI MADDALENO

Perplexitat i sensació agredolça
lade l’estrenadeLespêcheursde
perles, un títol que no es veia al
Liceudesdel1964.Laproducció
firmada per la jove directora
Lotte de Beer promet però fra-
cassa. La idea de base de traslla-
darunatramaamorosapocafor-
tunada d’ambient naïf a l’enre-
gistrament d’un programa de
televisió de l’estil de Supervi-
vientes és audaç; el problema és
que la delicada música de Bizet
se’n ressent.
El públic atordit davant l’es-

cena,enunaòperaqueéspocco-
neguda, esperdambel soroll vi-
sual,unhorrorvacuiqueeclipsa
elshitsde l’òpera: àriadeNadir i
duo ambZurga.A sobre, l’atrac-
tiva resolució del cor transfor-
mat en espectadors del reality,
situatsenunaespèciederuscen
un edifici rere l’escena, dificulta
sobremaneralasevafeina,sepa-
rats en quinze apartaments. Es
vaperdrepresènciavocal i força
musicalmalgrat labona tascade
Conxita García, que aquí no pot
aconseguirmiracles.
Yves Abel va plantejar l’exo-

tismemusical de l’òperaamb la-
boriosa finor en les envoltants
textures sonores en contrast
amb el vulgarisme de l’estètica
de la producció. L’orquestra va
sonar solvent, bona feina de
l’oboè, l’arpa o el corn anglès
malgrat les irregulars trompes.
Alclimaeteride lapartitura liva
faltar mordente, perduda la ba-
tuta a la recerca d’un preciosis-
me musical que la producció
ofega.
Els cantants tampoc no van

poder reflotar la sensaciódemi-
llora amb un John Osborn que
va acusar el debut de Nadir en
aquests combats. L’estil és ideal
però la veu va sonar apagada,
distant i amb una projecciómés
que millorable, molt lluny de
l’Osborn que vameravellar aquí
el 2015 amb Benvenuto Cellini.
El debut de Iekaterina Bakàno-
va va ser el millor; malgrat una
àriainicialambproblemesenles
coloratures i sobreaguts, la veu
es va temperar i va regalar el
cantméspolit, de color irisat, en
la sevaària final i el seuduoamb
Nadir. Al Zurga del barítonMi-
chaelAdamslivafaltarcalidesai
expressivitat, inohivaajudarun
timbre clar que va contrastar
pocambOsborn.Segurisonorel
Nourabad del baix-baríton ar-
gentí Fernando Radó, que va
lluir caracteritzacióactoral amb
fluïdesa i credibilitat.
És la primera vegada que

aquesta bonica partitura de Bi-
zet es canta en el seu idioma
original francès al Liceu; per
desgràcia, la producció taca una
música a reivindicar, paradoxa:
Bizetnominat.!

CRÍT ICA D’ÒPERA

direcció SERGIBELBEL iCRISTINA CLEM ENTE

DOLORS

GRÀCIA 22/05 A 9/06

La prim era sèrie alteatre.Cada setm ana

podreu veure dos capítols.Il’últim dium enge,m arató!

VENDA D’ENTRADES A

w w w .teatrelliure.com
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Patrocinador Protectors Benefactor

TEATRE NACIONAL

DE CATALUNYA

#laculturaensfacréixer

2018 — 19

EL GRAA
DELMU

Calder

El clàssic de Ca
de la Barca am
mirada contem
a la Sala Gran

15/05/19 — 22/06/19

#elgranmercadodelmun

Versió i direcció Xavier

Producció Teatre Nacio

de Catalunya i Compañ

de Teatro Clásico (CNTC
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