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L’edició d’enguany amplia la seva durada a dos mesos, del 19 de juliol al 18 de setembre

Sagunt a Escena arrenca amb
la dimissió del seu director

Quan acabava de començar la
roda de premsa de presentació
de Sagunt a Escena - Festival
d’Estiu, encapçalada pel con-
seller de Cultura, Alejandro
Font de Mora, i la secretària au-
tonòmica de Cultura, Conxa
Gómez, tres actors vestits de pa-
llassos la van interrompre per
desplegar una gran pancarta
on es podia llegir “No a la dic-
tadura cultural”. La protesta,
signada per la Plataforma de
Professionals de les Arts Escè-
niques, era un capítol més del
conflicte que des de fa mes i
mig enfronta el sector teatral
valencià amb l’administració i
que fa dos dies es va veure
agreujat amb la dimissió de
Salvador Bolta, director artís-
tic del festival que es presen-
tava ahir.

Bolta, un director reconegut
dins de la professió, havia que-
dat en una posició difícil dins
de Teatres de la Generalitat Va-
lenciana (TGV) després que el

conseller de Cultura destituís
a qui el va nomenar per al càr-
rec, Juan Vicente Martínez Lu-
ciano, exdirector general de
TGV. Aquest va ser apartat per
haver donat suport a les recla-
macions dels professionals del
teatre, la qual cosa va disparar
les protestes del sector fins al
punt d’organitzar una assem-
blea històrica per acordar mo-
bilitzacions, en la qual van par-
ticipar més de 500 persones.

Ahir, durant la roda de prem-
sa de Sagunt a Escena, el con-
seller va insistir que està obert
al diàleg i es va mostrar con-
vençut que parlant es pot so-
lucionar el conflicte.

L’edició d’enguany de Sagunt
a Escena - Festival d’Estiu
manté els canvis que hi van in-
troduir Martínez Luciano i Sal-
vador Bolta. Així, amplia la du-
rada a dos mesos, del 19 de
juliol al 18 de setembre, i a més
el seu programa s’estén a nous
espais, i no es limita al Teatre
Romà de Sagunt, com passava
fins ara. Altres localitzacions
com la gran Nau siderúrgica i
la gerència del que abans eren
els Alts Forns del Mediterrani
acolliran espectacles, a l’igual
que els carrers de Sagunt o el
port marítim. En total s’exhi-
biran deu muntatges teatrals,
quatre concerts i tres especta-

cles de dansa. D’aquests, des-
taquen dues grans produccions
de TGV que es veuran a la nau,
com són Ubú rei, de les compa-
nyies valencianes Bambalina
Titelles, Bascuñán i Jácara, amb
Pep Cortés i Mamen García
com a intèrprets, i Jaume Po-
licarpo de director, i Memorias
de Adriano de la companyia
Focus, dirigida per Mauricio
Scaparro i interpretada per
Pepe Sancho i Lola Moltó.
També per la Nau passaran els
Comediants, del 22 al 24 de ju-
liol, amb el seu espectacle mu-
sical La verbena de la Paloma. Ti-
rant i Carmelina i A Electra le
sienta bien el luto de les compa-
nyies Visitants i Mario Gas, res-
pectivament, seran altres de les
ofertes, juntament amb el ba-
llet nacional de Cuba i els con-
certs de Joan Manuel Serrat,
l’Ham de Foc o Iván Ferreiro.

‘La verbena de la Paloma’, de Comediants, es podrà veure enguany a Sagunt
JUAN FERRERAS /  EFE 

El Liceu, el TNC i el
Lliure ofereixen un
abonament conjunt per
promocionar la dansa
M.G.
BARCELONA
Des d’avui, el Liceu, el TNC i
el Lliure posen a la venda un
abonament conjunt de set
espectacles de dansa per a la
temporada 2005-2006. La
iniciativa, a la qual dóna
suport la conselleria de
Cultura, pretén donar un
impuls definitiu a la dansa i
ampliar i fidelitzar el seu
públic. D’aquesta manera, els
espectadors podran triar
entre tretze propostes,
internacionals i nacionals,
d’estils molt diferents i que
inclouen des de les ja
consolidades Nederlands
Dans Theater i el Ballet Béjart
de Lausana fins a muntatges
més arriscats i
avantguardistes com els de
Les Ballets C. de la B., Mal
Pelo i el ja habitual del
Teatre Lliure: Gelabert-
Azzopardi.

L’Auditori oferirà
música clàssica a
preus populars
Redacció
BARCELONA

Aquest mes de juliol
l’Auditori de Barcelona ha
optat per prolongar la
temporada clàssica de
concerts a un preu especial.
La iniciativa, que neix amb
vocació de continuïtat,
pretén ampliar l’oferta de
música clàssica a Barcelona
durant l’estiu i facilitar
l’accés a aquest gènere al
màxim de gent possible. La
programació prevista, de
producció pròpia, inclou el
cicle Quartets del Món, així
com un nou cicle de quatre
concerts amb orquestres.

Ester Pinter
VALÈNCIA

El Festival
Sagunt a
Escena es va
presentar

ahir en plena crisi
del sector teatral
valencià i l’endemà
mateix de la
dimissió del seu
director.

Justifico el títol: final de curs, perquè aquest
ajornat concert tancava la temporada d’Iber-
càmera i super per la presència suprema de
la pianista Martha Argerich presentant alum-
nes i col·laborant amb mestres integrats en el
seu projecte educatiu. Concert llarg i dens que
va oscil·lar entre l’excel·lència del violinista
Géza Hosszu-Legocki, un nom a retenir, i la ir-
rellevància de Lida Chen-Argericha, anodina a
la viola en els preciosos Märchenerzählungen
op.132 de Schumann i les Canciones populares de
Falla. Això em porta a constatar el compromís
d’Ibercàmera amb un públic que agraeix els
noms consagrats, però que vol estar informat
sobre valors borsaris en alça en el mercat de la

música. Això val per a futures lluminàries com
l’esmentat violinista i per a nous compositors.
Amb la trajectòria i les antenes ultrafines que
Ibercàmera ha demostrat, el públic li atribu-
eix un cabal de confiança que ha d’explotar en
benefici de la renovació. Benvinguts siguin Ma-
azel i Inbal, Lupu, Volodos i Brendel, però hi
ha un plus d’exquisidesa en apadrinar canvis
generacionals i meravellar-se amb artistes cri-
dats a la fama. Hosszu-Legocki va quallar amb
Argerich una estupenda Sonata núm. 1 de Schu-
mann i una Sonata de César Franck sensacio-
nal, antològica, carregada de profunditat i d’in-
tencions, que em va emocionar encara més que
si l’hagués tocat el mateix Perlman.

Bon paper van fer dos professors de l’En-
semble; la pianista Karin Merle en tocar el re-
gistre superior de la Sonata a quatre mans K.521
de Mozart amb l’emperadriu Martha com a
amatent suport i el clarinetista Marek Dene-
mark, de fraseig melós del centre cap avall als
Phantasiestücke op. 73 de Schumann. També es
va escoltar el pianista cubà Mauricio Vallina
amb el lisztià Venezia e Napoli. De virtuosisme
brillant, va anar incrementant les mostres de
finor, però es va quedar curt en l’abast de les
opulències harmòniques de l’obra. Immensa
en els acompanyaments, Argerich. Per a la seva
musicalitat, antidivisme i predisposició peda-
gògica calen nous ponderatius.

CLÀSSICA
Martha Argerich Ensemble

Superfinal
de curs

Xavier Casanoves Danés

Martha Argerich, Karin Merle i Mauri-
cio Vallina, piano; Géza Hosszu-Legoc-
ky, violí, Lida Chen-Argerich, viola.

Palau de la Música, 4 de juliol.

La Fundació Caixa Catalunya signa
un conveni de mecenatge amb el
Teatre Nacional de Catalunya

El dijous 1 de juny el Teatre Nacional de Catalunya i la Fundació
Caixa Catalunya van signar un conveni de mecenatge. Van sig-
nar, per part de la Fundació Caixa Catalunya, el Sr. Josep Maria
Loza, vicepresident de la Fundació, i per part del TNC, el Sr.
Romà Cuyàs, president del Consell d’Administració, i el Sr. Joan
Francesc Marco, conseller delegat. 
A l’acte també hi van assistir el Sr. Miquel Perdiguer, director de
l’Obra Social de Caixa Catalunya, el Sr. Àlex Susanna, director de
la Fundació Caixa de Catalunya, així com el Sr. Manel Magriñá,
cap d’Internet i canals a distància de Caixa Catalunya, i, per part
del TNC, el Sr. Domènec Reixach, director artístic, i la Sra. Pepa
Piñol, gerent.


