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Joan Francesc Marco va
entrar al TNC amb el canvi
de govern de la Generalitat
i és el pare del document
Una nova etapa, amb què
es va rellançar el teatre pú-
blic, vinculant-lo més a
companyies privades i de-
finint quina ha de ser la se-
va programació. Fa po-
ques setmanes va dimitir,
persuadit per la proposta
que li va fer l’alcalde Ma-
nuel Bustos, tot i que ad-
met que el seu comiat ha
permès un canvi d’organi-
grama al TNC, d’acord
amb el programa electoral
d’ERC. Marco entén que,
efectivament, hi ha moltes
semblances entre el docu-
ment del TNC i el projecte
que tot just arrenca a Saba-
dell. Hi ha una diferència a
favor del nou treball: l’edi-
fici és només un dibuix i el
projecte neix amb el com-
promís d’implicar-se en la
definició de la Generalitat.

El nou comissionat re-
marca la singularitat de
Sabadell, l’única no capi-
tal de demarcació de l’Es-
tat que té temporada
d’òpera i simfònica. Tot i
que la Generalitat només
prevegi per al 2007 90.000
euros per aquest projecte,
Marco entén que es podria
incorporar al mapa de cen-
tres d’arts escèniques
(amb la singularitat musi-
cal), amb la qual cosa po-
dria ser la primera aposta
de promoció musical del
Departament de Cultura.
Per Marco, més que entrar
en una discussió de noms,
el que és interessant és que
el projecte es basteixi, des
de bon principi, amb el
compromís de l’Ajunta-
ment i la Generalitat (i
amb el benentès que la Di-
putació també s’hi pugui
involucrar pròximament).
D’aquesta manera, un cop
consensuat l’objectiu del
projecte es podrà entrar a
discutir el pressupost i
com es finança.

Sabadell, ciutat de la
música es visualitzarà en
un equipament a l’Eix Ma-
cià de 16.500 metres qua-
drats que preveu un audi-
tori per a 600 persones a
més de les seus de l’Asso-
ciació d’Amics de l’Òpera
de Sabadell (AAOS), la de
l’Orquestra Simfònica del
Vallès (OSV), l’Escola
d’Òpera, el Conservatori

de Grau Mitjà i l’Escola de
Música. Aquesta fusió en-
tre creació i formació és la
primera singularitat del
projecte, per Marco. La in-
tenció és, a més d’eixam-
plar l’oferta escolar per
crear afició musical entre
el jovent de la ciutat, oferir
un aprofundiment en la
formació professional.
Avui, l’Escola d’Òpera de
Sabadell promociona la
professionalització amb
un curs de quatre mesos
amb què s’ofereix debutar
a joves cantants, després
d’una selecció. Marco

aventura que, a curt termi-
ni, es podrien iniciar
aquests cursos a partir
d’una convocatòria inter-
nacional i que reforçarien
l’aprenentatge d’idiomes;
les característiques de ca-
da estil musical; i un reforç
per al treball interpretatiu.

El tomb a l’òpera barroca
L’AAOS acaba de cele-
brar els 25 anys d’història.
El seu objectiu sempre ha
estat produir òperes de re-
pertori per representar-les
al Teatre Municipal La Fa-
ràndula de Sabadell i, pos-

teriorment, pels teatres de
més capacitat de tot Cata-
lunya. Marco celebra la vi-
sió d’aquell col·lectiu, que
avui presenta una realitat
lírica consolidada. Entén
que cal mantenir els títols
de repertori, que tant agra-
den als seus espectadors
habituals. I aventura una
nova línia de teatre líric,
que ara està sent desatès a
Catalunya. El Gran Teatre
del Liceu també respon als
títols de repertori però ob-
via les peces barroques
pels inconvenients acús-
tics de la sala de la Ram-

bla. La presidenta de
l’AAOS, Mirna Lacam-
bra, ja beneïa la idea di-
lluns a la tarda. Fins ara,
aquesta entitat només va
gosar portar composicions
barroques en versió con-
cert. Marco augura que,
amb aquest nou repertori,
es pot captar un públic
operístic, que fins ara ha
estat orfe d’aquests mun-
tatges.

I la dansa? Sí, Joan
Francesc Marco també
planteja «que es pugui pre-
veure». Des de fa una dè-
cada, Ca l’Estruch de Sa-

badell manté una línia de
treball fent propostes i re-
sidències amb compa-
nyies de dansa contempo-
rània. Marco apunta que la
dansa a l’auditori de l’Eix
Macià ha de ser comple-
mentària i ofereix alguns
exemples com ara les co-
reografies de Jiri Kylián,
Nacho Duato i Maurice
Béjart. Sabadell podria
acollir aquests coreògrafs,
amb formació acadèmica
clàssica, uns programes
dels quals el públic català
«té poca oferta».

Marco entén, això sí,
que el gros del públic serà
de l’entorn de Sabadell,
però que la temporada s’ha
de singularitzar amb al-
guns espectacles que, com
passa amb Temporada Al-
ta, obliguin a traslladar-se
a l’espectador interessat.

Comissió tècnica, avui
Avui es constitueix la co-
missió tècnica assessora
del projecte Sabadell, ciu-
tat de la música. A la reu-
nió s’hi han convocat des
de representants de la for-
mació escènica i musical a
Catalunya (Jordi Font, de
l’Institut del Teatre; i Sal-
vador Mas, de l’Escola Su-
perior de Música de Cata-
lunya) fins a persones es-
pecialistes en la maquinà-
ria i sonoritat (Joan Domè-
nech, del TNC, i Roser
Galí, gerent de l’Esmuc) i
artistes (Antonio Ros
Marbà, Joan Albert Amar-
gós, Lluís Pasqual i Benet
Casablancas, entre d’al-
tres). Aquesta comissió
ajudarà a analitzar l’avant-
projecte dels arquitectes
Carles Ferrater i Ramon
Sanabria per estalviar al-
guns errors en el projecte.
En dos mesos, calcula, es
pot haver realitzat l’anàlisi
en profunditat. Marco, que
encara no ha tingut temps
de presentar-se amb els ar-
quitectes, excusa les man-
cances en el dibuix dient
que «sovint és més un pro-
blema del qui fa la coman-
da, que no especifica bé
com ha de ser l’edifici».
La comissió tècnica com-
pletarà les idees que
s’aportin des de la comis-
sió ciutadana. Evident-
ment, representants de
l’OSV i de l’AAOS estan
inclosos en les dues co-
missions.

Catalunya dóna l’alternativa a l’òpera
Joan Francesc Marco, exconseller delegat del TNC, lidera un nou projecte per situar Sabadell en el mapa musical europeu

� L’Orquestra Simfònica del Va-
llès (OSV) és, de bon tros, la for-
mació estatal que més concerts fa
al llarg de la temporada. Ho fa, his-
tòricament, per necessitats econò-
miques. D’altra banda, aquesta
àmplia disponibilitat permet acos-
tar el repertori de música clàssica a
molts auditoris de Catalunya. Joan
Francesc Marco entén que, com
succeeix amb els Amics de l’Òpera
i el Liceu, el més adequat és que
l’OSV sigui compatible amb el re-
pertori de l’Orquestra Nacional de
Catalunya i Ciutat de Barcelona,
l’OBC. «Potser Catalunya no ne-

� El lema Sabadell, ciutat de la música
pren cos, gràcies al fitxatge de Joan Fran-
cesc Marco, fins fa poques setmanes con-
seller delegat del TNC. El projecte, que es
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cessita» dues orquestres que facin
un repertori semblant. Per això, si
l’OBC s’ha especialitzat en el re-
pertori que va dels autors d’arrel
romàntica (autors de principis del
segle XIX) als contemporanis, la
labor de l’OSV podria ser centrar-
se en els compositors classicistes,
que tanquen Haydn i Mozart. Per
Marco aquestes partitures tenen un
caràcter molt popular, que garan-
teix un èxit a taquilla, i que reque-
reixen molta especialització. El
comissionat recomana que l’OSV
no perdi la capacitat de circular pel
territori però procurant alleugerir

remunta a la intuïció de construir un teatre
d’òpera a l’Eix Macià (a principis dels
anys noranta), s’aparta de presentar-se
com una ciutat musical de segona divisió,
rere l’omnipotència de Barcelona. Marco

aventura un cartell que compatibilitzi la
realitat local (amb una producció simfòni-
ca i operística consolidada i amb eficaços
centres d’ensenyament) amb la interna-
cional (cobrint l’òpera barroca i el reper-

el nombre de concerts per aconse-
guir més assaigs i donar un pas més
en la qualitat.

L’OSV és una societat anònima
laboral que ha passat per llargs pe-
ríode de crisi i sempre s’ha queixat
del poc suport de l’administració.
Ara el Sabadell, ciutat de la músi-
ca permet que Generalitat i OSV
defineixin quin pot ser el nou paper
de la formació i fins a quin punt
s’hi vol implicar Cultura. Des de fa
uns anys, l’OSV fa temporada al
Palau de la Música. Aquesta insti-
tució, a parer de Marco, ha d’inten-
sificar també el seu suport a l’OSV.

tori de música classicista) i que advoqui
per una formació d’excel·lència. Marco
especula que, amb la Generalitat, el pro-
jecte pot créixer fins a ser un nou centre
d’arts escèniques i musicals a Catalunya.

La Simfònica s’especialitzarà en Haydn?




