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‘Unballo’
aSabadell
La temporada dels
Amics de l’Òpera
programa tres
òperes i una sarsuela

Marta Porter
BARCELONA

La temporada d’òpera que
des de fa ja 26 anys organit-
za l’Associació d’Amics de
l’Òpera de Sabadell, capita-
nejada per Mirna Lacambra,
arrenca demà al Teatre La
Faràndula amb una nova
producció d’Un ballo in
maschera, de Verdi. Prota-
gonitzada per Josep Fadó,
Ismael Pons i Maribel Orte-
ga, aquesta producció amb
direcció escènica clàssica de
Carles Ortiz i musical de
José Collado es podrà veure
després a set poblacions ca-
talanes més: Lleida, Figue-
res, Reus, Viladecans, Sant
Cugat, Granollers i Manresa.

Aquests teatres acolliran
també les altres dues pro-
duccions operístiques pro-
gramades: La Traviata i
dues de les tres peces que
conformen Il trittico de Puc-
cini, Suor Angelica i Gianni

Schicchi. Val la pena desta-
car la presència de la sopra-
no Montserrat Martí en
aquesta última producció.

Finalment, els Amics han
decidit programar una sar-
suela, tal com ja van fer l’any
passat amb Cançó d’amor i
de guerra. Enguany es trac-
ta de La rosa del azafrán, de
Jacinto Guerrero, de la qual
es faran dues funcions a Sa-
badell (23 i 25 de novembre)
i una altra a Viladecans. “La
resta de teatres encara no
s’atreveixen amb la sarsuela,
malgrat que té molt de pú-
blic”, explicava ahir Mirna
Lacambra en la presentació
del cicle. En total seran 35
funcions líriques repartides
per nou poblacions de Cata-
lunya, amb un pressupost
d’1,1 milions d’euros.

Montserrat Caballé
Per tancar els actes de cele-
bració d’aquests 25 anys pro-
gramant òperes a Sabadell,
ahir mateix Montserrat Ca-
ballé confirmava la seva pre-
sència en un recital a La Fa-
ràndula per al 27 de novem-
bre, davant l’agraïment de
Mirna Lacambra. ■

El retorn al rock
Avui surt a la venda el nou disc de Bruce Springsteen,
‘Magic’, tres dies abans que la seva biografia oficial

Raquel Font
BARCELONA

Aquesta setmana els fans
de Bruce Springsteen estan
d’enhorabona per diverses
raons. La principal és que
avui arriba a les botigues el
seu nou àlbum, Magic
(Sony-BMG), el primer disc
que grava en cinc anys
acompanyat per l’E Street
Band, amb la qual avui ma-
teix comença una gira pels
Estats Units i el Canadà. El
Magic Tour continuarà des-
prés per Europa, on s’atu-
rarà només a dues ciutats
de l’Estat espanyol, Madrid
i Bilbao. Per tant, per pri-
mera vegada en gairebé 20
anys, el Boss farà el salt a
Catalunya i a la ciutat de la
qual confessa sentir-se ena-
morat, Barcelona. Almenys
de moment, perquè no es
descarta la possibilitat que

l’any que ve allargui la gira i
llavors sí que passi per la ca-
pital catalana.

De moment, els que vul-
guin veure Bruce Springs-
teen en acció ho podran fer
a Madrid el 25 de novembre

o a Bilbao l’endemà, en el
que serà el debut del rocker
nord-americà al País Basc. I
atenció, perquè les entra-
des per al concert al Palau
dels Esports de la capital es-
panyola es posen a la venda
avui mateix. Les de Bilbao,
el 9 d’octubre.

Més rock
Produït per Brendan
O’Brien, Magic inclou 11
noves cançons del Bruce
Springsteen de sempre,
molt més rockeres que les
dels seus darrers treballs,
Devils and Dust i per des-
comptat The Seeger Sessi-
ons, que va dedicar al can-
tant nord-americà de folk
Pete Seeger.

Des de Rising (2002), el
cantant de Nova Jersey no
treballava amb l’E Street
Band, que per a aquest nou
treball ha volgut reunir al

complet: Steve Van Zandt i
Nils Lofgren (guitarra), Roy
Bittan i Danny Federici (te-
clats), Garry Tallent (baix),
Max Weinberg (bateria),
Clarence Clemons (saxo) i
la seva dona, Patti Scialfa
(guitarra i cors).

Tota una vida
A tot això –al disc i a la gira,
volem dir– s’hi ha d’afegir
que a partir de divendres es
podrà trobar a les llibreries
Bruce Springsteen on Tour,
la biografia del Boss expli-
cada a través de les seves
gires, de la mà del seu biò-
graf oficial, Dave Marsh,
que l’ha seguit des dels seus
primers concerts, a comen-
çaments dels anys 70. L’o-
bra, publicada per RBA, ofe-
reix una mirada inèdita de
la trajectòria del rocker de
Nova Jersey des de davant
de l’escenari. ■

La soprano Maribel Ortega en aquesta nova producció d’‘Un
ballo in maschera’ que s’estrena a Sabadell ■ AMICS DE L’ÒPERA

Bruce Springsteen a Alemanya l’any passat, durant la gira dedicada al cantant de folk Pete Seeger ■ THOMAS LOHNES / AFP

endavant les seves vides pri-
vades, acaba revelant-se
com una mena de barreja
impossible entre el cinema
de Ken Loach –molt admirat
per la cineasta– i la tradició
falsament costumista de Las

amb aquesta Mataharis, Bo-
llaín s’integra de ple en les
tendències majoritàries del
cinema espanyol i el resultat
és un híbrid molt poc con-
vincent entre les seves dèri-
es de sempre i les exigènci-
es d’una comercialitat mal
entesa. Sigui com sigui, la
història d’aquestes dones
que treballen en una agèn-
cia de detectius privats, al-
hora que intenten portar

L
a carrera com a direc-
tora d’Icíar Bollaín va
començar amb dues

pel·lícules apreciables, Hola,
¿estás sola? i Flores de otro
mundo, que retrataven amb
tacte i sensibilitat una certa
realitat social de l’Estat es-
panyol. Després, Te doy mis
ojos va voler anar un pas
més enllà i la seva condició
de pel·lícula de tesi la va
perjudicar una mica. Ara,
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chicas de la Cruz Roja o El
día de los enamorados: des-
prés de tot, la seva estructu-
ra episòdica, de vides
paral·leles, prové tant
d’aquesta herència com de
la necessitat d’apropar-se a
un públic (mal) educat en els
serials televisius.

I això que el punt de par-
tida no tenia mala pinta, ja
que la idea d’escollir unes
detectives com a protago-

nistes permetia justificar la
paradoxa que vol explicar la
pel·lícula: capbussar-se en
la vida dels altres pot arri-
bar a convertir la nostra en
un jeroglífic fins i tot per a
nosaltres mateixos. Els pro-
blemes vénen quan aques-
ta operació es vol fer des
d’una perspectiva realista,
amb un guió ple de situaci-
ons inversemblants. Perquè
llavors l’èmfasi en la condi-

ció de la dona no desembo-
ca en una reivindicació de
caire més o menys feminis-
ta sinó en una simple cròni-
ca sentimental més plena
de xafarderies que d’obser-
vacions sociològiques.

*
Mataharis, ESPANYA, 2007.
DIR.: ICÍAR BOLLAÍN. INT.:
NAJWA NIMRI, MARÍA
VÁZQUEZ, NURIA GONZÁLEZ.

Bollaín fa un
híbrid entre les
seves dèries i la
comercialitat

Després
de cinc anys
el Boss comença
una altra gira
amb l’E Street
Band




