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L’Obra Social La Caixa
proposa una revisió dels
més de 400 anys d’història
de l’òpera a través d’algu-
nes de les obres més apas-
sionades del gènere en el
cicle de conferències Viat-
ge operístic per l’amor i la
mort, que coordina i pre-
senta a partir d’avui (19 h)
a la Fontana d’Or, seu del
Caixafòrum Girona, el crí-
tic musical i professor de
la Universitat Ramon Llull
Jaume Radigales. El curs,
que es farà en cinc ses-
sions, cada dimecres fins
al 29 de febrer, permet il-
lustrar de quina manera
l’òpera, des dels seus orí-
gens, ha explorat les pas-
sions humanes a través de
personatges literaris o mi-
tològics (de Carmen a Don
Joan, passant per Wer-

ther, Tosca o Lulu) que el
teatre musical ha contri-
buït a universalitzar grà-
cies a alguns dels seus
compositors més relle-
vants. Per fer més entene-
dora l’aproximació als
continguts, cada sessió es
complementarà amb ma-
terial audiovisual de peces
tan conegudes com L’Or-
feu de Claudio Montever-
di, La Calisto de Frances-
co Cavalli, el Tristany i
Isolda de Richard Wagner,
la Salomé de Richard
Strauss o La mort a Venè-
cia de Benjamin Britten.
Seguint un ordre cronolò-
gic, Jaume Radigales, col-
laborador assidu de Cata-
lunya Música, traçarà
aquesta història apassio-
nada del cant des dels orí-
gens de l’espectacle barroc
sobre la mort i l’amor fins
a les tenebroses mirades a
la postguerra en el segle
XX, sense oblidar l’opera
buffa, el romanticisme, la
resurrecció dels mites na-
cionals i el tràgic destí de la
femme fatale. ■
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Un assaig de l’òpera ‘Salomé’, de Richard Strauss, al Liceu
de Barcelona, l’any 2009. ■ ORIOL DURAN

“Si parlem de bons autors i
de bones novel·les negres,
segur que parlem de Bar-
celona”, va comentar Paco
Camarasa en la roda de
premsa de presentació de
BCNegra, que demà posa
en marxa la setena edició
amb més de 30 activitats
previstes entre exposi-
cions, taules rodones, con-
verses entre autors i espe-
cialistes del gènere, clubs
de lectura, intercanvi i sig-
natura de llibres. Com les
edicions anteriors, està
comissariada per Paco Ca-
marasa, que explica que
han tingut una aportació
de l’Ajuntament de
102.000 euros, sensible-
ment inferior a l’any pas-
sat. Per complir l’exigent
agenda, aquest any la set-
mana serà de nou dies, del
2 a l’11 de febrer.

Més catalans que mai
BCNegra 2012 té la parti-
cipació de més de 60 au-
tors i especialistes de Ca-
talunya, Grècia, França,
Anglaterra, Dinamarca,
Noruega, Suècia, l’Estat
espanyol, l’Argentina, Ità-
lia i els Estat Units. A més
de la col·laboració de 36
editorials. “Aquest any hi
ha molta més presència
d’autors catalans que es-

criuen en català, i ens en
sentim molt orgullosos”,
va dir Camarasa. La llista
la formen noms com ara
Andreu Martín, Teresa
Solana, Carme Riera, Vi-
cent Usó, Agustí Vehí, Pau
Vidal, Albert Villaró, Àlex
Martín, Maite Carranza,
Sebastià Bennasar, Jordi
de Manuel, Marta Barnús,
Jordi Sierra i Fabra, Ra-
fael Vallbona...

Un dels moments cul-
minants de la setmana és

el lliurament del premi Pe-
pe Carvalho, dedicat a la
memòria de Manuel Váz-
quez Montalbán. En
aquesta setena edició, el
guardonat és l’autor grec
Petros Màrkaris (nascut a
Istambul el 1937), crea-
dor del comissari Kostas
Kharitos. Dijous 9 de fe-
brer rebrà el premi honorí-
fic en un acte solemne al
Saló de Cent de l’Ajunta-
ment. L’endemà, Màrka-
ris i l’autor Lorenzo Silva,
moderats pel poeta, perio-
dista i novel·lista Jordi
Cervera, mantindran una
conversa sobre l’actualitat
grega a La Capella.

Precisament a l’espai
de La Capella (carrer de
l’Hospital, 56) tindran lloc
la majoria de converses i
taules rodones, com ara
l’exhibició de la Unitat Ca-
nina dels Mossos d’Esqua-
dra. Camarasa va recor-
dar que “Jaume Perich
deia que li agradaven més
els gats que els gossos per-
què encara no n’havia vist
cap que fos policia”. Pel
que fa als homenatges,
n’hi haurà un de dedicat a
David Martínez Madero,
primer director de l’Ofici-
na Antifrau de Catalunya i
traspassat ara fa un any:
una taula rodona sobre les
màfies russes. La figura i
l’obra del dissenyador grà-
fic Josep Fornas, creador

de la imatge de la col·lecció
La Cua de Palla, que inspi-
ra rètols i bosses de BCNe-
gra, serà comentada en
una altra taula rodona, i
tota l’obra de Vázquez
Montalbán serà protago-
nista d’un primer congrés
internacional, de l’1 al 3 de
febrer a la Universitat
Pompeu Fabra. També cal
destacar la magnífica col-
lecció de Joan Proubasta
sobre objectes relacionats
amb Sherlock Holmes,
que serà inaugurada el dia
4 a les 19h a la Biblioteca
Pública Arús.

Amb passaport a la boca
Pel que fa a autors interna-
cionals, a més de Màrka-
ris, també hi seran Mauri-
zio de Giovanni, Anne Per-
ry, Jake Arnott, Jeffery
Deaver, Börge Hellström i
Anders Roslund, Inger
Wolf, Claudia Piñeiro, Pa-
trick Bard, Luis Sepúlve-
da, Sergio Álvarez...

I si us calen més hams,
aquí teniu els títols d’algu-
nes activitats: Detectant
detectius, I després de Ca-
milleri, què?, Els rics tam-
bé maten, La importància
de la neurociència, Entre
l’hora del te i l’última pin-
ta, Una jutgessa pot con-
fiar en un assassí?, etc.
Per consultar l’agenda ín-
tegra, visiteu la web
www.bcn.ca/bcnegra. ■

BCNegra comença demà amb seixanta autors com
ara Màrkaris, Anne Perry i Andreu Martín

Set de crim
Lluís Llort
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71
portades va dissenyar Jo-
sep Fornas per a La Cua de
Palla, i en el seu disseny s’ins-
piren els cartells de BCNegra.

L’escriptor grec Petros Màrkaris és un dels autors més reconeguts que seran presents a la trobada. ■ ORIOL DURAN
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La xifra

Petros Màrkaris
rebrà el premi
Pepe Carvalho el
9 de febrer al
Saló de Cent de
l’ajuntament

Els galeristes catalans van
viure ahir la seva gran nit,
la Nit del Galerisme, en
una gala amb 300 convi-
dats que, un any més, i era
el cinquè, va ser tota una
exhibició d’orgull d’un sec-
tor molt afectat per la crisi

però, malgrat tot, entu-
siasta. Entre altres pre-
mis, Antoni Vila Casas, un
dels mecenes més impli-
cats amb l’art català, se’n
va dur ex aequo amb Han
Nefkens, el reconeixe-
ment al col·leccionisme.
Un altre premi poc com-
près, que no discutit, se’l
va endur Vicent Todolí. ■

Vila Casas és
reconegut
M.P.
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