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PUBLICITAT

EN EL TEMPS QUE TRIGUES              
EN ANAR A L’HOSPITAL 
I ESPERAR TORN, 

  NOSALTRES ARRIBEM 
              A CASA TEVA I COMENCES 

EL TRACTAMENT.

EN EL TEMPS QUE TRIGUES              
A ANAR A L’HOSPITAL 
I ESPERAR TORN, 

  NOSALTRES ARRIBEM 
              A CASA TEVA I COMENCES 

EL TRACTAMENT.

*Estadística de 2008. Temps de mitjana d’assistència a domicili: 36 minuts a Barcelona i Àrea Metropolitana.

Serveis com aquest són els que ens diferencien d’una assegurança mèdica privada de baix cost.

Perquè només amb Assistència tindràs un metge a casa en mitja hora.*
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Salvador Távora va portar
la seva companyia, La
Cuadra de Sevilla, per pri-
mer cop a Barcelona el
1972 amb Quejío. Des de
llavors no hi ha faltat mai.
Però encara faltava Fla-
menco para Traviata, una
obra que havia passat per
alt la capital catalana des-
prés del conflicte amb la
Generalitat per la prohibi-
ció de la versió taurina de
Carmen. «La justícia ens
va donar la raó però des-
prés ens vam negar a por-
tar-la; seria pedanteria in-
sistir-hi ara», apunta Távo-
ra. Flamenco para Travia-
ta va ser el primer especta-
cle concebut per al nou tea-
tre que l’artista va estrenar
a Sevilla el març del 2007.
Van fer el salt a un gran es-
cenari amb la presentació
al Festival Castell de Pera-
lada el 12 d’agost del
2008. Ara arriba finalment
a Barcelona amb el format

de proximitat que permet
el Poliorama, on l’obra
s’estarà del 12 al 24 de ge-

ner. El xou i els intèrprets
seran els mateixos que a
Peralada. Távora planteja

una adaptació de l’òpera
de Verdi que es basa en el
lament del fandango, amb

el qual el creador vol retre
homenatge als cantaores
de la postguerra, condem-
nats a l’oblit. La protago-
nista és Violeta, la Travia-
ta (interpretada per la seva
néta, María Távora), pros-
tituta que es relaciona amb
la classe alta i que el direc-
tor vincula amb el flamenc
que es cantava a l’Alame-
da sevillana. L’amor im-
possible amb Alfredo (El
Mistela) encén el conflicte
jeràrquic social, mentre el
pare d’Alfredo, a cavall,
mostra el seu poder i
s’oposa a la relació. Viole-
ta i Alfredo són bailaores,
amb l’òpera enregistrada
de fons, i l’acompanya-
ment de guitarres i dos
cantaores. Távora creu
que el teatre «ha de recupe-
rar el compromís de la
transició», i anar més enllà
del pur entreteniment per
expressar compromís so-
cial.

Távora retroba el públic barceloní
El creador sevillà presenta al Poliorama la seva versió de «La Traviata», que ja va dur a Peralada

Un cavall, també protagonista de l’espectacle. / JOSEP AZNAR

● Salvador Távora torna a Barcelona per fer
una estada de dues setmanes al Teatre Poliora-
ma amb Flamenco para Traviata, una versió
que barreja el flamenc, la dansa clàssica i

RAÜL MAIGÍ / Barcelona l’òpera. Després de la polèmica amb Carmen,
una representació a la Monumental que la Ge-
neralitat va prohibir perquè s’hi torejava, el
creador sevillà torna a la capital catalana amb
un espectacle que ja ha tingut força recorregut

per l’Estat, i que es va presentar al Festival Cas-
tell de Peralada l’agost del 2008. El director,
que des de fa dos anys té teatre propi a Sevilla,
advoca per la «sensibilitat» d’un muntatge
amb el qual aposta pel «compromís social».

●  El Consell de Tre-
ball Econòmic i Social
de Catalunya
(CTESC) ha demanat
en el seu informe de
valoració de l’avant-
projecte de llei catala-
na del cinema que el
text prevegi ajudes per
a les empreses distri-
buïdores i exhibidores
per fer front a les des-
peses incrementals, si
n’hi hagués, derivades
de les obligacions es-
tablertes en la norma-
tiva. Una altra petició
és que les pel·lícules
exemptes de doblatge
amb una distribució
menor de 16 còpies no
siguin només les euro-
pees, per no «debilitar
la diversitat cultural».
El consell demana
«consens» i que la llei
aporti equilibri entre
els principis que de-
fensen «la diversitat
cultural i lingüística i
la llibertat d’empre-
sa». / EFE

BARCELONA
Un informe
demana que la llei
del cinema prevegi
ajuts a les
distribuïdores


