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Távora, que va poder en-
dinsar-se en el contingut
de l’òpera de Verdi gràcies
a una col·laboració amb
una producció lírica, fa
una retrobada («no pas fu-
sió», puntualitza el crea-
dor) dels dos gèneres. Tá-
vora veu una confluència
sorprenent entre la desgrà-
cia de la prostituta Elvira
(que s’enamora d’Alfredo
però que haurà de negar
per no perjudicar-lo, ame-
naçat pel pare del noi) i la
majoria de cantaors que
van morir en la misèria i
que avui han caigut en
l’oblit. Per això, el creador
ha recuperat algunes peces
populars, tots fandangos,
que rematen algunes de les
escenes clau de l’òpera.
Távora comenta que mol-
tes lletres flamenques par-
len de dones de la vida pú-
blica i coincideixen amb el
patiment amb la prostitu-
ció: «El mateix dolor de
Verdi es troba en el dolor
del flamenc.»

La peça, que es va estre-
nar a finals de setembre
passat i que va descartar la
invitació de Peralada de
fer l’estrena en l’edició an-
terior (ho van considerar
prematur per presentar-ho
amb garanties), ha tingut
un gran reconeixement de
crítica i públic allà on s’ha
representat. Per ara, cap
teatre de Barcelona els ha
fet una oferta per progra-
mar-ho la temporada vi-
nent. L’últim cop que la
companyia va visitar Bar-
celona va ser el 2005 amb
Imágenes andaluzas para
Carmina Burana.

És la cinquena vegada

que La Cuadra de Sevilla,
la companyia de Salvador
Távora, participarà en el
Festival de Peralada. Pel

creador, aquest escenari
els va demostrar que les
seves produccions, a més
de convèncer el públic po-

pular, també emocionaven
els espectadors de més alt
poder adquisitiu.

La Cuadra de Sevilla,

amb més de 35 anys d’his-
tòria, va caure els últims
espectacles «en la gran-
diositat» passant a ser una
proposta més de la «cultu-
ra teatral del capitalisme»
que va oblidar que la crea-
ció «havia de servir per
crear una societat millor»,
admet Távora. Per retor-
nar a aquest objectiu origi-
nal, la companyia sevilla-
na ha obert un teatre en un
barri marginal de la seva
ciutat on es programa,
amb les mateixes preten-
sions de qualitat, els es-
pectacles que es veuen a
Nova York, Londres i el
Japó. Les invitacions a tea-
tres de prestigi els possibi-
lita mantenir la companyia
en actiu i de potenciar
l’entrada de nou públic
amb acords amb les peni-
tenciaries andaluses (els
interns tenen reservat deu
seients en cada sessió), ai-
xí com residències d’avis
o del mateix veïnat. Távo-
ra reivindica contundent
en el seu retorn a l’essèn-
cia que «simplificar l’art
és engrandir-lo».

Espectacle solidari
El director del Festival
Castell de Peralada, Joan
Maria Gual, partidari que
la cultura no pot donar
l’esquena a la societat,
destinarà 7.000 euros de la
recaptació d’aquesta fun-
ció a un projecte sanitari
de la Fundació Vicente
Ferrer. L’organització no
governamental també hi
podrà donar a conèixer el
seu projecte a l’Índia amb
les castes més degradades
durant els últims 40 anys.

Salvador Távora torna a l’essència
«Flamenco para Traviata» es podrà veure al Festival Castell de Peralada

Salvador Távora, fa uns dies, al Raval de Barcelona./ QUIM PUIG

● El creador Salvador Távora es vol redimir
amb el món d’emocions en un muntatge que
abandona l’espectacularitat per tornar a l’es-
sència. A Flamenco para Traviata, que es po-

J.B. / Barcelona drà veure el 12 d’agost al Festival Castell de
Peralada, Távora aposta per una peça íntima,
en què es creua la música d’òpera (amb Maria
Callas) amb guitarres i cantaors en directe.
Només empra el pal del fandango, adaptant to-

nades populars de cantaores que van morir en
la misèria com ara la Violeta de Verdi. El mèrit
de Flamenco para Traviata és descobrir la pro-
ximitat de dues disciplines (el flamenc i l’òpe-
ra) habitualment distanciades.

● El Palau Moja de Barce-
lona presenta, fins al 28 de
setembre, una exposició
commemorativa del cente-
nari de la Junta de Museus
de Catalunya, l’organisme
que va néixer de l’eferves-
cència social i cultural de
la Catalunya noucentista,
responsable de l’inici del
sistema de museus del
país. Fent museus, fent
país. Cent anys de la Junta

de Museus de Catalunya
és el títol de la mostra i, al-
hora, un lema entusiasta
de la celebració amb què
es pretén transmetre la im-
portància, la singularitat i
la curiositat de la història
de la institució, que va néi-
xer el 1907 i que encara
avui és activa.

L’exposició, que és l’a-
portació més important de
tot el programa comme-
moratiu dels cent anys de

l’ens, ofereix un recorre-
gut temàtic que ressalta la
rellevància de la junta en
l’impuls de molts museus
catalans i el seu paper en la
recuperació i salvaguarda
del patrimoni cultural, en
una clara visió de mantenir
viu el país en moments tan
difícils com van ser els de
la Guerra Civil Espanyola.

En l’itinerari de l’expo-
sició, es fa referència a di-
ferents personatges clau

de la institució, com ara
Josep Puig i Cadafalch i
Enric Prat de la Riba. I, en
paral·lel, es mostren obres
originals procedents del
Museu Nacional d’Art de
Catalunya (MNAC) i del
Museu Picasso de Barce-
lona.

La mostra també repas-
sa les principals actua-
cions impulsades per l’or-
ganisme, entre les quals
destaquen la compra de la

col·lecció Plandiura, l’a-
dequació de l’antic arsenal
de la Ciutadella, les exca-
vacions a Empúries i el
trasllat i la conservació de
les pintures romàniques de
la Vall de Boí.

L’exposició, el comis-
sari de la qual és Jordi Pa-
dró, s’ha fet amb la col·la-
boració de l’Associació de
Museòlegs de Catalunya i
l’Associació Cultural Pro-
jectes 58.

El Palau Moja ret tribut en una exposició als
cent anys de la Junta de Museus de Catalunya
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La Catalunya del
Nord s’incorpora
al Ramon Llull
● Andorra la Vella. La
Fundació Ramon Llull
va aprovar ahir la incor-
poració del Consell Ge-
neral dels Pirineus
Orientals a l’entitat que
treballa per a la projec-
ció exterior de la llen-
gua i cultura catalanes, i
es faran les modifica-
cions estatutàries ne-
cessàries per donar-li
cabuda. Durant la re-
unió de treball, els
membres del Patronat
de la Fundació Ramon
Llull van acordar també
la participació de la
Fundació al fòrum
d’arts escèniques Ibe-
rescena, un programa
de la Secretaria General
Iberoamericana que
permetrà, segons el vi-
cepresident de la Gene-
ralitat, Josep-Lluís Ca-
rod-Rovira, que el pú-
blic llatinoamericà
«tingui accés a ofertes»
des de l’àrea lingüística
catalana. Un altre dels
acords a què s’ha arri-
bat és que l’actual di-
rector de l’Institut Ra-
mon Llull, Josep Bar-
galló, passarà a dirigir
la fundació. El pla de
treball 2008/09 inclou
la coordinació d’An-
dorra i Catalunya en
una «possible partici-
pació» en la propera
edició de la Biennal de
les Arts de Venècia i la
creació d’un canal de
televisió per inter-
net. / EL PUNT

El Palau Robert,
marc d’una mostra
sobre el passat
i el futur de les
revistes en català
● Barcelona. En el marc
del seu 25è aniversari,
l’Associació de Publi-
cacions Periòdiques en
Català (APPEC) orga-
nitza una exposició re-
trospectiva sobre la his-
tòria i el futur de les re-
vistes en català, plante-
jant la situació de les re-
vistes com un mirall de
la situació en cada mo-
ment del país. La mos-
tra s’inaugurarà aquest
vespre al Palau Robert
de Barcelona i estarà
oberta fins al 24 de se-
tembre. Els últims dies
de l’exposició coincidi-
ran amb el Supermercat
de Revistes que l’AP-
PEC munta durant les
Festes de la Mercè i que
enguany es transforma-
rà amb el nom de
Quiosc.cat. / EL PUNT


