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* ERROR D’IMPREMTA:

Us comuniquem que per un error

d’impremta, la data del sorteig de l’O.N.C.E.

que apareix a les butlletes de la loteria de

Nadal dels Lluïsos de Gràcia és errònia.

La data del sorteig que donarà dret a rebre

un val de 300 € en productes, no és la del

22 de DESEMBRE de 2007 sinó la del

23 de DESEMBRE DE 2007.

Preguem disculpeu les molèsties que

aquest error us pugui ocasionar.

LOTERIA DE NADAL

dels Lluïsos de Gràcia

01.885

863042-886434µ

� La dissenyadora gràfica
Gemma Solana i l’histo-
riador de cinema Antonio
Boneu són coautors d’una
pionera anàlisi crítica so-
bre la tipologia i evolució
dels diferents títols de crè-
dit al llarg de més de cent
anys d’història del cine-
ma. Uncredited, publicat
per l’editorial barcelonina
Index Book, reuneix més
de mil pel·lícules i 300 se-
qüències de títols de més
de 150 creadors. És una
obra que, acompanyada
per un DVD amb una se-
lecció dels títols analitzats
al llibre, resulta impres-
cindible per tenir un conei-
xement global d’una de les
especialitats gràfiques
més conegudes i menys re-
conegudes.

L’obra va néixer d’un
encàrrec a Gemma Solana.
«Em van demanar que fes
una conferència sobre els
títols de crèdit dels films i
vaig demanar ajut a Anto-
nio Boneu, que com jo és
de Lleida i es va llicenciar

en cinematografia a la Sor-
bona. Vam començar a ti-
rar del fil, ens vam engres-
car i al final hem fet una
obra pionera, perquè per
estrany que sembli no hi
ha fet res d’igual al món.»

La relació entre el dis-
seny gràfic i el cinema és
tan antiga com la necessi-
tat que ha tingut el setè art
de disposar d’una imatge
de marca. Tots els títols de
crèdit han estat dissenyats
per algú, però solament
uns quants han merescut
algun reconeixement. Un-

credited permet descobrir
el treball tipogràfic i com-
positiu de dissenyadors
anònims o rares vegades
acreditats. Una anàlisi
que, a més de revisar els
més coneguts, com ara
Saul Bass, Pablo Ferro,
Maurice Binder i Kyle Co-
oper, descobreix les incur-
sions en aquesta especiali-
tat de dissenyadors de
prestigi, com ara Tibor
Kalman, Milton Glaser,
David Hillman, Juan Gatti
i Simon Taylor.

Un historiador del cinema i
una dissenyadora analitzen
per primera vegada a fons

els títols de crèdit dels films
X.A. / Barcelona

El drama de l’amor prohi-
bit entre l’esclava etíop
Aida, filla d’Amonasro, i
el cap militar egipci Rada-
mès no és aliè al Liceu. És
el títol que més s’ha repre-
sentat en el teatre barcelo-
ní després de la seva pri-
mera representació el
1875. Un any abans s’ha-
via estrenat al Teatre Prin-
cipal. D’aquesta òpera tan
popular s’han programat
fins a setze funcions en di-
versos repartiments. Al-
guns dels cantants que hi
intervenen són Giorgio
Giuseppini, Stefano Palat-
chi, Elisabetta Fiorillo,
Marianne Cornetti, Laris-
sa Diadkova, Micaela Ca-
rosi, Marco Berti i Joan
Pons. També hi participa
el tenor francès Roberto
Alagna, que en una repre-
sentació d’Aida a la Scala
de Milà l’última tempora-

da va abandonar l’escenari
després de ser escridassat.
Com a curiositat, la dona
del president del govern
espanyol, Sonsoles Espi-

nosa, participa en el cor
del Gran Teatre del Liceu.
La direcció musical és de
Daniele Callegari i l’escè-
nica, de José Antonio Gu-

tiérrez. La producció in-
clou, a més, la Companyia
Metros, dirigida per Ra-
mon Oller, responsable de
la coreografia.

L’esplendor d’Egipte desembarca al
Liceu amb l’òpera «Aida», de Verdi
La producció del Liceu recupera l’escenografia de Mestres Cabanes del 1945

Una imatge de l’escenografia de Josep Mestres Cabanes./ GTL

� La sumptuositat i esplendor de
l’Egipte dels faraons torna al Gran
Teatre del Liceu a través de l’òpera
Aida, de Verdi, amb una coproduc-

EL PUNT / Barcelona ció del coliseu català i el Festival In-
ternacional de Música de Santander.
Com a particularitat, aquesta copro-
ducció recupera l’escenografia d’es-
tètica realista de Josep Mestres Ca-

banes realitzada l’any 1945, que ha
restaurada per Jordi Castells. L’obra
s’estrena aquest vespre i passarà el
Nadal a les Rambles, on es podrà
veure fins al 19 de gener.




