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VENDA DE LOCALITATS

DESEMBRE 2010 
Dia 19, a les 17 h; i dia 22, a les 20 h

Concert

Brahms    
Schicksalslied, op. 54
Alt Rhapsodie
Simfonia núm. 4

Solista
Ewa Podles, contralt

Orquestra Simfònica i Cor 
del Gran Teatre del Liceu
Director d’orquestra 
Fabio Luisi
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Durant un bon grapat de
vespres, el pati interior de
la Biblioteca de Catalunya
és menys inhòspit gràcies
a una fletxa encesa de
grans dimensions (Amor
Fe Esperança) que indica
l’entrada del teatre, en
una nau abandonada fins
al 2006, en què s’assegura
que hi havia el fantasma
Rafel. La Perla 29 va acce-
dir a una ala de la bibliote-
ca per fer la comèdia El mi-
sàntrop, de Molière. La di-
rectora, Dolors Lamarca,
sempre ha beneït la seva
programació, tot i que no
s’ha tancat un conveni a
mitjà termini per estabilit-
zar la seva programació,
en part per l’amenaça de
reforma de la sala i en part
per la confluència d’insti-
tucions que hi intervenen.
En aquesta sala, des del
2006 (Antígona), la Perla
29 hi ve proposant espec-
tacles, sovint amb obrint-
se a altres grups.

Aquest desembre ar-
renca una altra tempora-
da de La Perla 29 a la Bi-

blioteca de Catalunya. A
partir del 22, es reposa
Natale in casa Cupiello,
de Fiilippo. Juntament
amb el Hamlet protagonit-
zat per Julio Manrique, va
ser el boom de la compan-
yia. L’obra es representarà
fins al 16 de gener.

També es reposa La

mort d’Ivan Ilitx, un mun-
tatge estrenat a la Beckett
(i que també ompliria el
primigeni Centre d’Arts
Escèniques de Terrassa,
llavors presentat com a
Teatre Alegria), quan el di-
rigia Broggi. Pel director,
aquesta dramatúrgia del
2005 d’una novel·la de

Tolstoi ha estat referen-
cial. Molts dels elements,
com els núvols infinits, es
repeteixen des d’aquell
muntatge. Es farà del 31
de gener al 6 de març. La
Perla 29 també convida
primeres direccions. Per
això, del 24 de març al 16
d’abril es dóna l’alternati-

va a Ferran Utzet, que ai-
xeca La presa, de Mc
Pherson, amb Ramon Vi-
la, Jordi Coromina i Òscar
Intente, entre d’altres.

Broggi dirigirà un taller
per a actors graduats que
els permeti experimentar
amb el món professional.
El taller gaudirà de dues
setmanes de funcions pels
volts de maig i juny. S’in-
terpretarà una dramatúr-
gia a partir de Tonio Krö-
ger, de Thomas Mann. Per
acabar la temporada, Per-
la 29 proposa Luces de Bo-
hemia, de Valle-Inclán. El
director reivindica un text
que “qüestiona l’Espanya
dels sistemes establerts
des de la seva essència”. ■

Perla en Biblioteca
Jordi Bordes
BARCELONA

Per setè any, la Perla 29 d’Oriol Broggi proposa espectacles a la
Biblioteca de Catalunya confiant signar un conveni més estable

Màrcia Cisteró, Pep Cruz i Marissa Josa a ‘Natale in casa Cupiello’, l’any passat ■ C. FARGAS

Broggi dirigirà
un taller per a
actors graduats
on experimentar
amb el món
professional

Skribo. Una aventura
cal·ligràfica proposa fer un
recorregut pel significat i
la intenció dels humans de
plasmar en llocs físics (si-
gui en coves, en paper o en
la xarxa digital) els seus
pensaments i desigs. Tal
com explicava ahir el di-
rector Joan Font, Skribo
és una faula en clau de mu-
sical. S’estrena dissabte i
es podrà veure fins al 4 de
gener al Caixafòrum, coin-
cidint amb les dates nada-
lenques, com ja es va fer
amb Num3r@lia a Cos-
mocaixa fa tres anys.

La peça, pensada per a
nens a partir de 4 anys,
planteja el desig de llegir i
escriure. La peça il·lustra
la varietat cal·ligràfica i
també la formació de les
lletres i les paraules.

El muntatge de Come-
diants és una coproducció
entre la veterana compa-
nyia i l’Obra Social de La
Caixa. Des de l’auditori del
Caixafòrum, s’ha ampliat
la temporada dels muntat-
ges i s’ha aconseguit arri-
bar a un públic molt més
ampli (fins ara, els seus es-
pectadors eren limitats,
tot i que fidels). Es calcula
que dels 28.000 especta-
dors de l’any passat s’arri-
barà als 40.000. ■

J.B.
BARCELONA

Comediants
estrena una
obra sobre la
cal·ligrafia

Borja Sitjà, director de
l’àrea de creació de l’Insti-
tut Ramon Llull (IRL) s’ha
acomiadat per integrar-se
a l’empresa privada. Des
de l’1 de desembre és el di-
rector general de projec-
tes internacionals al grup
Focus. Sitjà treballava a
l’IRL des del 2006. Va lide-
rar el programa artístic de
la cultura catalana a la
Fira del Llibre de Frank-
furt del 2007. Sitjà també
va ser director del Festival
Grec (2000-06), respon-
sable del programa del
Fòrum 2004, i director
artístic de l’Odéon-Théa-
tre (1996-2000). ■

Redacció
BARCELONA

Borja Sitjà
s’acomiada
de l’Institut
Ramon Llull


