
‘Goyescas’, amb Jorge Luis Prats
El pianista Jorge Luis Prats actu-
arà per primera vegada al Palau 
de la Música, on interpretarà el 
cicle Goyescas, d’Enric Granados. 
El concert forma part de la Tem-
porada Ibercàmera del Palau de 

Proposta: localitats per al concert Goyescas, de Jorge Luis Prats. Preu: entrades per 21 
euros per als socis del TR3SC. Data: dilluns 28 de febrer, a les 21 hores. Espai: Palau de la 
Música (C/ Palau de la Música, 4-6, de Barcelona). Manera de participar-hi: a Servicaixa, 
trucant al 902.527.333 o a la web www.servicaixa.com.

COMPRA D’ENTRADES

33 El pianista cubà Jorge Luis Prats.

la Música. Prats és un dels intèrprets 
més rellevants del panorama inter-
nacional, i destaca pel seu virtuosis-
me i elegància. En el concert de di-
lluns també tocarà peces de Villa-lo-
bos, Fariñas i Ravel. 

JAN WILLEM KALDENBACH

Proposta: localitats per a Audiència I-Real, de Toni Abà. Preu: entrades per 7 euros per als 
socis del TR3SC. Data: divendres 25 i dissabte 26 de febrer, a les 23 hores. Espai: Tea-
tre Alexandra (Rambla de Catalunya, 90, de Barcelona). Manera de participar-hi: reserva 
d’entrades a la web www.tresc.cat i pagament a les taquilles del teatre.

COMPRA D’ENTRADES

‘Audiència 
I-Real’, de 
Toni Albà
Toni Albà protagonitza Audiència 
I-Real, espectacle de creació prò-
pia en què l’actor i humorista es 
transforma en rei. El xou consis-
teix en una audiència en forma 
de roda de premsa en què els es-
pectadors poden, a manera de pe-
riodistes, formular les preguntes 
que vulguin al monarca. El xou 
destil·la grans dosis d’humor i im-
provisació. El Teatre Alexandra 
acull l’espectacle, que es repre-
sentarà aquest divendres i dissab-
te, i tots els caps de setmana del 
mes de març. Els socis del TR3SC 
tenen un preu especial en les en-
trades per a la funció de demà i 
de dissabte. 33 L’actor i humorista Toni Albà.

XAVIER BERTRAL

FLAMENC
VICENTE AMIGO, A SANTA COLOMA
El guitarrista sevillà Vicente Amigo 
(foto) presentarà a Santa Coloma de 
Gramenet Paseo de Gracia, el seu úl-
tim disc, publicat el 2009.
Teatre Sagarra. C/ Lluis Companys, 27, de 
Santa Coloma de Gramenet.
25% de descompte per a socis TR3SC.
Dissabte 26 de febrer, a les 21 hores.
Compra de localitats a Tel-Entrada,
902.10.12.12 i www.telentrada.com.

Per fer-vos socis del TR3SC o sol·licitar més informació sobre les ofertes 
podeu trucar al 902.33.90.33 o entrar a la pàgina web www.tresc.cat

EXPOSICIONS
VISITA GUIADA A CAIXAFÒRUM
Caixafòrum acull Contra el vell món: 
l’art de les avantguardes soviètiques. 
Els socis també podran assistir gratis 
a les conferències programades en el 
marc de l’exposició.
Caixafòrum. Avinguda del Marquès de Co-
millas, 6-8, de Barcelona. 28 de febrer (18 
h). Visita guiada gratuïta per a socis del 
TR3SC. Entrades limitades.
Reserva a la web www.tresc.cat.
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TeATRe 3 eSTReNA

el TNC ofereix un clàssic 
rus d’amors prohibits

MARTA CERVERA
BARCELONA

S
ílvia Bel i la Sala Gran 
del Teatre Nacional de 
Catalunya ja s’han conver-
tit en una parella indissolu-

ble les últimes temporades. L’actriu 
torna al gran teatre públic com a Na-
talia Petrovna, protagonista d’Un mes 
al camp, l’obra més famosa de l’autor 
rus Ivan Turguénev (1818-1883). Bel 
torna de la mà del seu director de 
capçalera, Josep Maria Mestres, que 
dirigeix un gran repartiment amb 
17 intèrprets en aquesta comèdia ro-
màntica que s’estrena avui i estarà 
en cartell fins al 10 d’abril.
 Turguénev, coetani de Dosto-
ievski i admirat per Txékhov i He-
mingway, entre altres, retrata el 
difícil dilema d’una dona rica que 
s’enamora perdudament de Beliaiev 
(Robert González), el jove professor 
del seu fill. «És una dona que es va 
casar per conveniència i que desco-
breix un poderós sentiment que no 
controla, que l’arrossega i l’espan-
ta», comenta Bel. L’obra, considera-
da un clàssic, va ser revolucionària. 
Fa un segle i mig, quan va ser escri-
ta, parlar d’aquesta mena d’amors 
era escandalós. 

MÚSICA ORIGINAL DE LLACH / La protago-
nista, superada pels esdeveniments, 
entrarà en una espiral emocional. 
Se servirà de tota la seva crueltat per 
aconseguir el seu objectiu. Natalia 
disputarà el seu amor pel noi amb 
una noia òrfena (Diana Torné), de la 
qual és tutora, i buscarà consol en 
un amic íntim de la família, Rakitin 
(Josep Manel Cassany), que està ena-

morat platònicament d’ella. El seu 
amant secret, que manté una esplèn-
dida relació amb Islaiev (Xavier Boa-
da), marit de Natalia, intentarà apla-
car la creixent preocupació d’aquest 
davant dels incomprensibles canvis 
d’humor de la seva dona.
 «Aquesta obra em va impressio-
nar perquè està impregnada de vida 

i explica amb enorme senzillesa els 
sentiments més profunds», afirma 
Mestres. «L’autor va a l’epicentre de 
les emocions i les fa explotar», diu el 
director, que ha reforçat el muntat-
ge amb una bella banda sonora ins-
trumental creada expressament per 
a l’obra per Lluís Llach. L’escenogra-
fia i el vestuari són fidels a l’època pe-
rò no realistes. 

OBRA AUTOBIOGRÀFICA / Turguénev va 
admetre el 1879 que era l’àlter ego 
del personatge que representa l’ín-
tim amic de Natalia. «Rakitin sóc jo. 
Sempre he estat l’amant desafortu-
nat de les meves novel·les». L’autor, 
que no es va casar mai, va mantenir 
un llarg idil·li amb Paulina García, 
mezzosoprano d’origen espanyol, 
casada amb l’escriptor Louis Viar-
dot i germana de la diva María Mali-
brán. L’autor va seguir el matrimo-
ni per Europa. 
 A causa de la fragilitat del text, 
les subtileses i els sentiments íntims 
que aborda, Josep Maria Mestres ha 
optat per reduir la platea de la Sala 
Gran limitant les butaques fins a la 
fila 14. La mesura, que es pren per 
primera vegada en un muntatge per 
a adults, no és econòmicament ren-
dible però sí imprescindible per do-
nar credibilitat al muntatge, que ne-
cessita tenir el públic molt pròxim. 
«Hem pres aquesta decisió posant 
per davant el criteri artístic, com ha 
de fer un teatre nacional, on la quali-
tat ha de prevaler per sobre de la ren-
dibilitat», sentencia Sergi Belbel, di-
rector del TNC. H

‘Un mes al camp’ 
retrata la passió 
d’una dona casada 
a la Rússia tsarista

33 Sílvia Bel, caracteritzada com a Natalia Petrovna, en un moment d’‘Un mes al camp’.

DAVID RUANO

Josep Maria 
Mestres torna a dirigir 
Sílvia Bel en aquetsa 
peça de Turguénev

La representació 
es va endarrerir 30 
anys per la censura

33 Ivan Turguénev va escriure el 
1849 la primera versió d’Un mes al 
camp, una obra que es titulava ini-
cialment Un estudiant. La censu-
ra fèrria de l’època no va acceptar 
el text sobre una dona madura i de 
posició alta que s’enamora d’un 
jove de rang inferior. L’autor va 
haver de retocar el text dues ve-
gades abans de veure’l publicat 
el 1855. Tot i així, es va haver d’es-
perar fins al 1879, 30 anys després 
del primer xoc amb els censors, 
per veure escenificada una peça 
que treu a la llum l’ocàs de la no-
blesa a la Rússia tsarista.

LA HISTÒRIA


