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Alta cuina basco-
navarresa

GORRIA. Diputació, 421. Tel. 93 245 11
64. El millor forn de rostits i... peix típic
basc.

Alta cuina comarcal
i regional

SOLERA GALLEGA. C/ París, 176. Viat-
ge gastronòmic pel nord d'Espanya
sense moure's de Barcelona. Aparca-
ment, targetes. Dilluns tancat. Tel. 93
439 90 87. 

Cuina catalana
i de mercat

VIA VENETO. C/ Ganduxer, 10-12. Tel.
93 200 72 44 i 93 200 70 24.

Cuina i especialitats
italianes

LA CUCANYA. Racó de Santa Llúcia.
Ctra. Vilanova a Cubelles, km 47. Tel.
93 815 19 34. Cuina italiana. Vilanova i
la Geltrú.

Cuina galaico-catalana
CASA DARÍO. Consell de Cent, 256
(centre de l'Eixample). Especialitat en
mariscos i peixos. Cuina de mercat.
Salonets privats. Aparcament. Tels.: 93
453 31 35 i 93 454 76 99. 

Cuina penedesenca
SANT JORDI “CA LA KATI”. Ctra. de
Vilafranca a Pontons, km 8. Tel. 93
899 11 53. Cuina catalana. Sant Martí
Sarroca.

PUBLICITAT

MARTIN MYDTSKOV RONNE

Franz Kafka, Joseph K. i tota una munió de dobles a l’estrena de ‘Proces Kafka’, de Ruders, a Copenhaguen

El nou teatre d’òpera de la capital danesa presenta l’estrena mundial del darrer títol de Poul Ruders

Copenhaguen processa Kafka
Xavier Cester
COPENHAGUEN

E
l nou teatre
d’òpera de
Copenha-
guen, inau-

gurat al gener, fun-
ciona a tota màqui-
na. Després de títols
de repertori com
‘Aida’ i ‘Elektra’,
dissabte va ser el
torn d’una estrena
mundial.

“Sóc les meves històries”. Ai-
xí parla Franz Kafka a Proces
Kafka, la nova òpera del com-
positor danès Poul Ruders que,

amb llibret de Paul Bentley (es-
crit en anglès i traduït al da-
nès), fusiona la vida i l’obra de
l’escriptor txec. Els autors em-
marquen la trama d’El procés en
la doble relació que Kafka va
tenir amb la seva promesa Feli-
ce Bauer i la seva amiga Greta
Bloch. D’aquesta manera, el
sentiment de culpabilitat de
l’escriptor es reflecteix en la
demencial persecució que pa-
teix al relat Joseph K.

Dramàticament, els salts en-
tre realitat i ficció funcionen
sense entrebancs; llàstima que
la música de Ruders no sempre
estigui a l’altura de les cir-
cumstàncies. Amant dels clí-
maxs eixordadors i dels conti-
nus esclats orquestrals, Ruders
confon el to sarcàstic de la tra-
ma amb un tractament histèric
que bombardeja sense pietat
l’espectador. La seva habilitat és

innegable, ja sigui en danses
volgudament vulgars o en pas-
satges d’inspiració yiddish, però
les insistents fuetades decibèli-
ques esgoten al llarg de dues
hores sense intermedi.

Per sort, hi ha alguns oasis de
benvingut lirisme (els intercan-
vis entre Kafka i Greta) i el tram
final de l’òpera, amb l’apassio-
nada denúncia de Felicia i l’an-
goixat monòleg conclusiu del
protagonista, és realment pu-
nyent. Amb tot plegat, no va ser
estrany que Johnny van Hal
acusés una evident fatiga als
aguts a mitja funció, la qual
cosa no va impedir que el seu
Kafka fos convincent. També
van destacar en un ampli re-
partiment la Felice de Gisela
Stille i els diferents papers de
l’auca encarnats per Hanne
Fischer i Gert Henning-Jensen.

La virtuosista escriptura or-

questral de Ruders va trobar en
la batuta de Thomas Sonder-
gard i l’esplendida prestació de
Det Kongelige Kapel defensors
d’immillorable nivell. Francisco
Negrín va jugar la carta de la
sàtira colorista i la multiplica-
ció de dobles de Kafka en una
posada en escena de gran agili-
tat que, tanmateix, no va arri-
bar a compensar del tot les
mancances de l’òpera.

El que no té mancances, al-
menys en una primera visita, és
l’espectacular teatre dissenyat
per Henning Larsen. Aquesta
gran bola de fusta embolicada
en vidre i amb ponts elevats per
accedir als diversos nivells de
l’acollidora sala, amb unes
1.700 places, s’emmiralla al
mar, a l’altra banda del Palau
Reial, i ofereix una perspectiva
que encara fa més atractiva la
capital danesa.

Comèdia d’egipcis i romans
➤ La nova seu no implica que l’Òpera Reial Danesa hagi
abandonat de moment la seva antiga i senyorívola seu, el
Teatre Reial, amb els seus retrats de les glòries locals i el seu
terra de fusta cruixent. El mateix Francisco Negrín hi
reposava, per exemple, el seu muntatge de Giulio Cesare in
Egitto, una visió humorística (un pèl massa) de l’obra
haendeliana, rebuda amb grans riallades pel públic. Andreas
Scholl, amb la seva veu melosa i la seva astoradora capacitat
per a les més embogides agilitats, va ser un excel·lent
conqueridor romà que va trobar la seva justa rèplica en la
glamurosa Cleopatra de Inger Dam-Jensen, deliciosa
d’escoltar i de veure. Randi Stene va ser el tercer element
destacat del repartiment, al conferir una inesperada (i
benvinguda) passió als planys continus de Cornelia.
Clavecinista de reconeguts mèrits, Lars Ulrik Mortensen va
dirigir el magnífic Concerto Copenhagen (llàstima de
trompes indòcils) en una lectura amb més sumptuositat
orquestral del que és habitual.
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La Fira de
Tàrrega
augmenta
pressupost per
al seu 25è
aniversari

Joan Tort
TÀRREGA

L
a Fira de Teatre al
Carrer de Tàrrega
comptarà enguany
amb un pressupost
de quasi 1,5 milions

d’euros, una xifra que reflecteix
sensiblement l’increment de les
aportacions de les institucions
patrones del certamen. El mo-
tiu: la commemoració dels 25
anys de la Fira i la subvenció de
150.000 euros de l’Institut Ca-
talà d’Indústries Culturals
(ICIC) per a la coproducció
d’espectacles.

El patronat, reunit ahir a
Tàrrega, va donar llum verda
als comptes per a la nova edi-
ció, que se celebrarà del 8 a l’11
de setembre. El director de l’I-
CIC, Xavier Marcè, va participar
per primera vegada a la reunió
del patronat i va confirmar que
fins al 2007 concedirà 150.000
euros anuals per a coproducci-
ons, així com un progressiu in-
crement de la subvenció de la
Generalitat per al pressupost
ordinari de la Fira. Aquesta
aportació, actualment de
450.000 euros, pretén arribar el
2007 a 600.000 euros, segons va
anunciar Marcè, complint el
compromís de la consellera
Mieras de doblar la seva apor-
tació a la Fira de Tàrrega. A
més, s’ha aprovat una partida
addicional de 50.000 euros
destinada als actes commemo-
ratius del 25è aniversari, en què
actuarà Comediants, compa-
nyia fundadora de la Fira. La
resta del pressupost el cobriran
l’Ajuntament de Tàrrega, el
ministeri de Cultura i la Dipu-
tació de Lleida, que també aug-
menten les seves aportacions.
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Homenatge a Miquel
Porter i Moix a l’Ateneu
Barcelonès
Redacció
BARCELONA

Sota l’epígraf Miquel Porter,
protagonista de la nostra cultura,
l’Ateneu Barcelonès celebra
avui (19.00 h) un homenatge al
desaparegut catedràtic de
cinema. La seva polifacètica
personalitat es veurà reflectida
a partir de les sis persones que
glossaran la seva tasca: Anna
Casanova parlarà del Porter
historiador del cinema; Joan
Maluquer, del rector de la
Universitat Catalana d’Estiu;
Isabel Pallarès, del fundador de
la Intersindical-CSC; el
dramaturg Ricard Salvat, del
cofundador del grup Teatre
Viu; Lluís Serrahima, del
creador dels Setze Jutges, i el
seu fill Martí Porter, de
l’animador dels cineclubs.


