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Farré i rodolins de Gui-
llem-Jordi Graells, comissa-
ri de la mostra.

“No es pretén fer una ex-
posició del teatre de Rusi-
ñol, sinó una mostra del ric
patrimoni relacionat amb el
teatre de l’artista barceloní
de què disposa l’Institut del
Teatre”, va assegurar ahir
Graells. Per això la mostra
gira al voltant de peces re-
lacionades amb la posada
en escena de les seves o-
bres: cartells, programes de
mà, teatrins i figurins.

Però no s’oblida la faceta
més coneguda de Rusiñol,
la pintura, que està repre-
sentada a l’exposició per
tres teles de gran format de
l’època que l’artista encara
no havia estrenat cap obra
dramàtica, tot i que ja estan
relacionades amb aquest
món. Com diu l’auca: “Quan
ja és un pintor cotitzat, el
cuc del teatre ha pescat”, i
això queda demostrat en
aquests quadres, tots tres
del 1895, en els quals sur-
ten retratats l’actor Pepe de
Riquelme, l’actriu Elena
Salvador de Riquelme i
l’empresari teatral Albert
de S. Llanas.

Entre les altres peces de
l’exposició cal destacar el

E
ls Amics de l’Òpera de
Sabadell no s’havien
acostat encara a la scot-

tish play amb què Verdi va
encetar el seu catàleg sha-
kespearià. Presentar aquest
títol comporta assumir el
pes de diverses responsabili-
tats: dos protagonistes amb
recursos vocals i histriònics
suficients per enfrontar-se a
uns papers complexos; un
director musical que equili-
bri els aspectes més colpi-
dors i els més banals de la
partitura, i un muntatge que
no dilueixi la seva força trà-
gica. No tots els objectius
van ser assolits, però el nivell
general d’aquest Macbeth va
ser satisfactori.

Carlos Almaguer es va
imposar amb una veu d’inu-
sitada potència que resso-
nava per tota La Faràndula.
Per sort el seu Macbeth,
sense arribar als últims es-
tadis de refinament, no es
va limitar a l’exhibició de fa-
cultats. La Lady Macbeth de

Maribel Ortega va comen-
çar millor que va acabar,
amb una escena de funam-
bulisme que evidenciava un
fraseig amb punch limitat.
Tot i això, la veu és impor-
tant, més consistent en
l’agut que en el centre. Elia
Todisco va ser un Banquo
de notable dignitat, i Carles
Cosías va explotar en l’ària
de Macduff la bellesa del
terç superior de la seva veu.

Elio Orciuolo va sufocar
alguns intents de descoordi-
nació, però va assegurar la
continuïtat del discurs. En tot
cas, els progressos evidents
del cor són encara insufici-
ents i la Simfònica del Vallès
de nou no va anar més enllà
d’una irritant mediocritat so-
nora. L’auster muntatge de
Carles Ortiz es basava en
una estructura central que
es podia convertir en la cal-
dera de les bruixes o en la
corona per la qual maten i
moren els protagonistes. Al-
gunes solucions semblaven
inspirades en el Macbeth li-
ceista de Phyllida Lloyd,
però amb un moviment es-
cènic molt més primari. Sha-
kespeare també pesa molt.

*
Macbeth, DE VERDI. TEATRE
LA FARÀNDULA, SABADELL, 28
DE FEBRER.
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El pes de
la corona

No es van assolir
tots els objectius,
però el nivell
va ser satisfactori

Quanelcucdelteatre
vapescarRusiñol

L’Institut del Teatre recorda l’artista barceloní en el 75è aniversari
de la seva mort amb una exposició que mostra la seva obra teatral

Marc Busquets
BARCELONA

Si algun personatge del nos-
tre país es mereix el qualifi-
catiu d’artista en el sentit
ampli de la paraula, aquest
és Santiago Rusiñol (1861-
1931). Pintor, dibuixant,
dramaturg, narrador, arti-
culista i col·leccionista
d’art, va encarnar a la per-
fecció els valors del Moder-
nisme i del que es va ano-
menar bohèmia daurada.

Aquest curs 2006-2007
se celebra l’Any Rusiñol,
amb motiu del 75è aniver-
sari de la mort del pintor a
Aranjuez, i per això l’Insti-
tut del Teatre, amb la col·la-
boració de la Biblioteca de
Catalunya, ha organitzat
l’exposició L’auca del se-
nyor Rusiñol, que se centra
en una de les múltiples arts
que va conrear el polifacètic
artista: el teatre.

Fent un paral·lelisme
amb l’obra de més renom
de l’autor, L’auca del se-
nyor Esteve, editada en for-
ma de novel·la fa cent anys
i estrenada als escenaris el
1917, l’exposició té com a
fil conductor una auca que
narra la vida i obra de Rusi-
ñol, amb dibuixos de Lluís

cartell realitzat per Rusiñol
per a l’estrena catalana
d’Interior de Maurice Mae-
terlinck i el d’una obra seva,
L’alegria que passa, obra
de l’època més simbolista i
transgressora de l’artista,
estrenada el 1898 amb mú-
sica d’Enric Morera.

La mostra, d’acord amb
el seu títol, atorga una es-
pecial rellevància a L’auca
del senyor Esteve, a la qual
dedica un espai destacat.
Entre les peces dedicades a
aquesta obra de teatre des-
taquen els esbossos de l’es-
cenografia, els figurins i el
teatrí realitzats per Oleguer
Junyent per a l’estrena de
L’auca, el 1917, al teatre
Victòria de Barcelona, així
com el manuscrit de la pri-
mera redacció de la no-
vel·la, publicada el 1907.

Entre els documents ex-
posats també hi ha esbos-
sos d’escenografies, ma-
nuscrits i fotos de repre-
sentacions d’obres de
teatre tan emblemàtiques
com El pati blau, Gente
bien i El jardí abandonat,
entre d’altres.

La mostra es podrà veure
fins al 25 de març a la sala
d’exposicions de la Bibliote-
ca de Catalunya. ■

L’actriu Elena Salvador representada per Rusiñol el 1895,
quan encara no havia estrenat cap obra de teatre ■ X. BERTRAL

Simfonies inèditesdeSor
L’Orquestra de
Cadaqués estrena
dues simfonies
inèdites del músic

Marta Porter
BARCELONA

Jaume Cabré el va elevar a
personatge principal en la
seva novel·la Senyoria; Er-
nest Lluch, en la seva face-
ta de musicòleg, en va des-
cobrir la partitura de l’ò-
pera Il telemaco e l’isola
de... remenant arxius, que
es va reestrenar al Festival
de Torroella de Montgrí
(1997); després, tant l’OBC
com altres orquestres
n’han interpretat peces i se
l’ha reivindicat com un dels

compositors catalans més
importants, a escala inter-
nacional, del tombant del
segle XVIII al XIX.

Ara és l’Orquestra de Ca-
daqués, dirigida per Neville
Marriner, la que ha decidit
estrenar dues de les seves
simfonies inèdites, prèvia-
ment editades per Tritó.
Són la 1 i la 2. “La tercera
simfonia ja està enregistra-
da –explica Llorenç Caba-
llero, director artístic de la
formació–, però ara Tritó
ha editat les partitures
d’aquestes dues i aprofita-
rem els concerts per enre-
gistrar a l’Auditori de Sara-
gossa un disc amb les tres
simfonies i l’obertura del
ballet Hercule et Omphale”.

És per això que la forma-

ció empordanesa ofereix
avui a l’Auditori de Girona
el seu primer concert d’una
minigira que aquest cap de
setmana la portarà a Sara-
gossa i Pamplona. El pro-
grama inclou la Simfonia

núm. 1 de Ferran Sor, la
Simfonia concertant per a
flauta i clarinet de Danzi i
la sisena de Beethoven. La
resta de simfonies de Sor
queden per als concerts de
Saragossa i Pamplona –han

preparat quatre programes
diferents– i per al disc, que
sortirà l’any que ve, ja que
es vol complementar amb
altres obres d’aquest com-
positor català.

Orquestra resident
D’ençà que, encara no fa un
any, es va inaugurar l’Audi-
tori de Girona, l’Orquestra
de Cadaqués ha trobat un
nou espai on presentar els
seus projectes. Enguany
n’és l’orquestra resident,
cosa que comporta no tan
sols oferir concerts sinó
també fer-se càrrec d’un
projecte pedagògic i obrir-se
als concerts familiars.

Caballero explica que la
formació té un doble ves-
sant, “el suport a les recu-
peracions històriques
–com és el cas de Ferran
Sor– i la difusió de la músi-
ca contemporània, com
ara amb Joan Guinjoan i
Jesús Rueda, compositors
residents”. ■

L’Orquestra de Cadaqués, dirigida per Neville Marriner,
estrena avui la ‘Simfonia núm. 1’ de Ferran Sor ■ SÒNIA BALCELLS


