Lírica

un cor que va posar tot el seu cor
Tenors: Blai Rodríguez, Toni Albà, Xuriguera i
Faixedas. Baixos: Toni Puntí, Carles Sànchez i Tian
Riba. Sopranos: Elisabet Carnicé, Laia Ferrer.
Mezzosopranos: Gina Tost, Ana Boadas, Núria Coll i
Núria Ferré. Jurat: Els Catarres, R. Atelier, M. Gorgori
i mestre J.L Basso. Presentador: Ramon Gener.

‘masterclass’
El ‘tenor’
Toni Albà amb
una respiració
excel.lent.

divertits assajos
Gina Tost assaja sota
la divertida mirada de
Ramon Gener.

dirigit per ramon gener

Cor d’òpera de
TV3, amb texans
i do de pit
Actors i periodistes es converteixen en
tenors i sopranos al capítol final del programa
musical del 33 ‘Òpera en texans’

tot i més
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V

a, pensiero, sull’ali dorate....
Així comença el cor d’esclaus
hebreus a l’òpera ‘Nabucco’, de Verdi. Ara, imagineu-vosel repetit una i altra vegada per
veus d’actors de ‘Crackòvia’,
col·laboradors de ‘Divendres’ i de
‘La Tribu’ de Catalunya Ràdio, i
presentadors del 33. El que sona
és un intent de cor, descontrolat
però de bon rotllo. El capítol final
d’aquesta temporada d’‘Òpera en
Texans’ tindrà un cor de ‘conillets
d’Índies’ per explicar aquest ele-

ment clau en una peça operística. Des del piano de la sala Caba-

nes del Gran Teatre del Liceu, el
presentador Ramon Gener va
‘batejar’ amb veus als seus integrants i els va dirigir per a refilar
de valent. Una ‘masterclass’ amb
respiració i to sublims del ‘tenor’
Toni Albà, algun ‘gallet’ de les sopranos, els baixos exclamant “Gràcies per aquest somni!” i una ban-

da dreta de tenors fent gags musicals. El 4 d’abril podrem veure
el programa on tindrem el veredicte amb un jurat d’experts en
òpera i els músics Catarres. ‘No
us el podreu treure del cap’.
Per Eli Carnicé Fotos Lluís Bou
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