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CULTURES

Una imatge del muntatge, que es va estrenar el 25 d’abril passat a la Faràndula de Sabadell

AAOS

Charles Gounod va transformar
en òpera la immortal tragèdia de
William Shakespeare Romeu i Ju-
lieta (1597) tres-cents anys més
tard que el literat escrivís sobre els
amants de Verona i les rivalitats i
odis que van enfrontar els Mon-
tescos i els Capulets. Amb llibret en
francès de Jules Barbier i Michael
Carré, Roméo et Juliette es va es-
trenar al Théâtre Lyrique  de París
el 27 de abril del 1867. A Catalunya,
el Gran Teatre del Liceu en va
acollir l’estrena el 1884. El mun-
tatge, a través dels Amics de l’Ò-
pera de Sabadell, arriba avui al tea-
tre Kursaal de Manresa (21 h) per
tancar un Toc d’Òpera que haurà
sumat 1.770 espectadors, una se-
tantena més que el 2011 passat.
Aïdade Verdi ha estat, en els dar-

rers dos anys, l’òpera que ha tingut
més èxit de públic.

Després de l’èxit de Faust, Gou-
nod va escriure vuit òperes més,
entre elles Roméo et Juliette, que
feia anys que el compositor volia
musicar. Amb la direcció d’or-
questra i cor de Daniel Gil de Te-

jada i la direcció escènica de Pau
Monterde, el muntatge té entre els
seus protagonistes Albert Casals
(Roméo), Maite Alberola (Juliette),
Àlex Sanmartí (le Comte Capulè-
te), Ángel Jiménez (Frère Laurent)
i Toni Marsol (Mercutio). Roméo et
Juliette, amb cinc actes, es va es-
trenar el 25 d’abril al teatre de la Fa-
ràndula de Sabadell, ha passat
per L’Atlàntida de Vic i acabarà al
Teatre-Auditori de Sant Cugat.
Durant aquest Toc, el Kursaal hau-
rà vist Elisir amore (433 especta-
dors),  Aïda (779) i avui Roméo i Ju-
liette (pels volts de les 560 entrades
venudes). El 2011, Rigoletto (596),
Contes d’Hoffmann (505) i El bar-
ber de Sevilla (593). Les entrades
per a avui es poden comprar (48€)
a les taquilles, al 93 872 36 36 o a la
web www.kursaal.cat.
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El Toc d’Òpera del Kursaal es
tanca avui amb «Roméo et
Juliette» de Charles Gounod
Una setantena més d’espectadors que el 2011hauran passat pels

tres muntatges d’enguany L’òpera més vista en dos anys és Aïda



CONCIERTO CONCEPTO
De la companyia Brodas. Direcció

artística: Lluc Fruitós. Ballarins: BBoy
Carlos Carmona, Bboy Kadoer, Lluc
Fruitós, Pol Fruitós, Berta Pons i Clara
Pons. � 4 de maig. Kursaal. Manresa

uan els crits, els xiulets i
els aplaudiments envaei-
xen la platea només apa-

gar-se els llums i superen (i amb
escreix) la música en directe que
dóna inici a l’espectacle, s’eviden-
cia l’entusiasme i ganes que hi ha
de gaudir d’allò que està a punt de

succeir dalt l’escenari; no és la
primera visita de Brodas Bros a
Manresa i de nou va quedar de-
mostrat que la companyia té un ge-
nerós públic i uns fidels segui-
dors a la comarca del Bages (amb
permís de la presència de públic
que divendres es va desplaçar des
de Banyoles). Dins el cicle Platea
Jove, Brodas va presentar el seu
darrer muntatge de dansa urbana
Concierto concepto, que va omplir
a vessar la platea i l’amfiteatre del
teatre Kursaal de Manresa. Danses
i ritmes urbans pugen a l’escena-
ri de la mà de dos virtuosos del gè-
nere, els germans Pol i Lluc Frui-
tós, acompanyats de la resta de
companyia i de músics en directe.
Un crit de guerra a través del hip-
hop, house, pop, rock i break per
a desenvolupar un elaborat mun-
tatge coreogràfic.

Amb un esclatant i energètic
inici, Concierto concepto és un
muntatge heterogeni que fa un
pas més en l’escenificació de la
dansa urbana a través de sons i rit-
mes en fusió amb danses més èt-
niques i tribals.  Coreografies i
contorsions d’impecable execució
van mostrar la fluïdesa, la como-
ditat i el domini dels seus intèrprets
exceptuant un fragment coreo-
gràfic encara en fase experimen-
tal i que convidava a recuperar l’a-
lè que va trencar la línia que defi-
neix aquest Concierto concepto.

Cal parar atenció i esment en
propostes com les de Brodas; hi ha
un bon treball escènic i l’execució
és fantàstica. Li manca, segura-
ment, dosificació per estalviar re-
peticions que facin decaure  ritme
i interès. Però el dinamisme és,
senzillament, contagiós.
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AMB UN ENTUSIASME CONTAGIÓS

Assumpta Pérez

DANSA CRÍTICA

Han estat 28 anys i 1.456 núme-
ros arribant al quiosc com a únic set-
manari escrit en valencià, però l’he-
roica aventura empresarial iniciada
el 1984 per l’editor Eliseu Climent
va patir ahir una estocada simbòli-
ca. A la pàgina 7 de l’últim número
de la revista, i sota l’indicatiu títol
«El Temps, Segona època», l’editor
de la publicació signa un article on
anuncia que «durant les properes
setmanes, El Temps només arriba-
rà als lectors per via de subscrip-
ció –tant en paper com digital–, i
abandonarà temporalment el canal
dels quioscos». Mai abans no havia
faltat El Temps a la seva cita als
quioscos de la Comunitat Valen-
ciana,    Catalunya i Balears. Però, se-
gons     argumenta Climent en la
seva carta oberta, «tot un seguit de
condicionants nous que tenen a
veure amb la crisi en general i amb
el model de negoci periodístic en
particular fan aconsellable obrir
una nova etapa per al setmanari».

Aquesta «segona època» supo-
sarà l’obertura de l’accionariat de la
revista, actualment controlat al
100% per Edicions del País Valen-
cià, SA (propietat d’Eliseu Climent).
En aquest sentit, anuncia l’editor,
«Edicions del País Valencià ha ini-
ciat un procés d’obertura accio-
narial que culminarà –en el curs
dels propers mesos– en una nova
estructura de la propietat, més sò-
lida i capaç d’afrontar reptes que
mai s’havien vist en el camp dels
mitjans de comunicació». Sense
presència física en els quios-
cos –amb la repercussió publicità-
ria que això comporta– i amb nous
accionistes després de la capçale-

ra    de referència per al naciona-
lisme d’arrel fusteriana, s’obre un
període d’incertesa. Més encara
per les retallades que està aplicant
en totes les àrees del Govern cata-
là de CiU, històric finançador (a tra-
vés de subvencions) de les iniciati-
ves empresarials d’Eliseu Climent,
entre elles El Temps. És evident que
ara té menys agafadors als quals
aferrar-se una publicació amb deu
empleats entre les redaccions de
València, Barcelona i Palma, i una
àmplia nòmina de col·laboradors.

Un nou director general
La reestructuració també afectarà
l’estructura interna de l’empresa,
«començant pel nomenament d’un
director general». Aquest nou di-
rectiu, el nom de moment es des-
coneix, entra en funcions el dia 1 de
juny i serà «l’encarregat de pilotar
la renovació, tant del setmanari
com de l’empresa editora», asse-
gura Eliseu Climent.

El procés de redefinició de la his-
tòrica capçalera valenciana, gran
planter de periodistes, «tindrà di-
verses fases» i «requerirà sacrificis
inevitables», com el de la «limita-
ció de la distribució als punts de
venda». Malgrat tot, subratlla l’e-
ditor, seguiran vigents «els matei-
xos objectius que en la primera
[època]», i El Temps es dotarà de
«les eines adequades per a una tra-
vessia més complicada que mai».
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El setmanari valencià
d'Eliseu Climent només
arribarà als subscriptors 
i anuncia «sacrificis»



El Temps abandona els
quioscos per primer cop en
28 anys i busca accionistes

FIRA MEDITERRÀNIA

La Fira Mediterrània de Manresa ha arribat a un acord de cooperació amb
l’empresa RUW (moda sostenible – moda solidària) per tal de reciclar les
banderoles de l’edició passada del mercat manresà. Segons l’acord, la Fira
Mediterrània cedeix les 150 banderoles que l’any passat lluïen la imatge del
drac-peix de la 14a edició, i RUW n’ha confeccionat bosses que distribuirà a
través d’alguns del 140 punts de venda que té a diferents indrets del món.
L’empresa destina part dels seus beneficis a la cooperació no governamental
amb ONG, i la Fira obté difusió internacional de la seva marca. 



La Mediterrània recicla les banderoles en bosses

Xerrada del musicòleg Lluís de las
Heras, abans de la representació

Avui, a 2/4 de 8 del vespre,
s’oferirà una xerrada prèvia a

la representació de l'òpera. El confe-
renciant serà el musicòleg Lluís de
las Heras, que parlarà dels diferents
aspectes de Roméo et Juliette, a la
sala polivalent 2 del Kursaal.



LA CLAU

Eliseu Climent, amb el número
1.000 d’El Temps
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