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CULTURES

El cantant avianès Xavier Saba-
ta (contratenor) integra el reparti-
ment d’El gran teatro del mundo,
una adaptació de la peça de Cal-
derón de la Barca realitzada pel di-
rector Calixto Bieito que es podrà
veure avui i demà (20.30 h, 28 eu-
ros) al Teatre Lliure de Barcelona
en el marc del festival Grec. De la
mà de la música de Carles Santos,
el muntatge pren la forma d’una
cantata amb onze actors i cantants
que creen imatges amb el cos.

L’obra respecta en línies generals
el text de Calderón, però afegeix
música i elimina «els passatges
moralitzadors», en paraules de

Bieito. El Gran Teatro del Mundo és
un acte sacramental gairebé sen-
se trama que Calderón de la Bar-
ca va escriure al segle XVII i que va
commoure Bieito quan era un
nen i els jesuïtes el van obligar a lle-
gir-lo. El text és una al·legoria de l’e-
xistència en què l'autor crea una
sèrie de personatges i els llança so-
bre l’escenari de la vida sense pos-
sibilitat d’assaig previ i carregats de
dubtes sobre el paper que han
d’interpretar i el seu sentit. Bieito
ha convertit l’obra en una cantata
per a la qual Santos ha compost 40
minuts de música, perquè «Cal-
derón ja indica en el text que cer-
tes parts havien de ser cantades».
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L’avianès Xavier Sabata canta
al Grec en «El gran teatro del
mundo» dirigit per Bieito

D. P.

El retaule del Sant Sopar de Pere Teixidor va tornar ahir al Museu Diocesà i
Comarcal de Solsona, procedent del Museu Nacional d’Art de Catalunya, on ha
estat una de les peces protagonistes de l’exposició Catalunya 1400. El gòtic
Internacional. El director del museu, Jaume Bernades, va voler celebrar el
retorn de l’obra «sana i estàlvia» brindant amb una copa de cava. 



El retaule del Sant Sopar reposa de nou a Solsona

El primer campus d’arts escèni-
ques de carrer, que s’havia de ce-
lebrar del 15 al 21 de juliol a Sant
Joan de Vilatorrada sota el parai-
gua de la Generalitat en el marc del
Fescat, el Campus de Cultura Po-
pular de Catalunya, s’ha hagut de
suspendre perquè només s’hi ha-
via inscrit el 50% dels alumnes
necessaris perquè la proposta fos
viable econòmicament. Aquesta
circumstància ha deixat «desin-
flats» els integrants de l’entitat El Si-
dral, segons explica Miquel Riera.

El Sidral és l’entitat que impul-
sa la Festa Major Infantil de Sant
Joan i que, des de l’inici, ara ha fet

24 anys, hi ha vinculat les aules de
les arts del carrer per als infants i
joves de la població. Per això, El Si-
dral «s’havia agafat com un premi»
la celebració del campus, amb el
reconeixement del Centre de Pro-
moció de la Cultura Popular i Tra-
dicional Catalana, i que havia de
comportar un primer pas per a
crear una proposta estable d’es-
tudis no reglats durant tot el curs
amb seu al Mas Llobet. 

De tota manera, el fet s’haver
hagut de suspendre la primera
edició «no comporta que el cam-
pus desaparegui, sinó que s’han de
trobar fórmules perquè aquesta
nova oferta es doni a conèixer»,

destaca Miquel Riera. El campus
d’arts escèniques de carrer, que El
Sidral havia plantejat juntament
amb el grup santjoanenc Gog i Ma-
gog, es va començar a publicitar
entre abril i maig, principalment a
través d’Internet, i Riera admet
que, tot i ser al web de la Genera-
litat amb els altres setze ofertes de
campus de cultura popular, «pro-
bablement ens ha faltat empenta
a l’hora de presentar-nos». 

De cara a l’any vinent, es faran
més esforços, i amb més temps per
endavant, per arribar al públic
objectiu. D’una banda, els pro-
fessionals de l’ensenyament. «per
aquests vam arribar tardíssim,

quan ja tenien plantejat el seu ca-
lendari d’estiu. Per això, ja ens hi
posarem de cara al setembre». La
Generalitat reconeix el campus
com a proposta formativa per a
mestres i professors.

Pel què fa a persones vinculades
a entitats o associacions (geganters
colles de correfoc...) s’hi intentarà
arribar a través de certàmens com
la Fira de Teatre de Tàrrega o la Fira
Mediterrània de Manresa. 
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Sant Joan suspèn el primer
campus d’arts escèniques de
carrer per manca d’alumnes

Només hi havia 8 inscrits, i el mínim que s’havia fixat era de 15 a 20 La
proposta no desapareix, sinó que s’oferirà de nou havent-ne fet més difusió



Participants en la cloenda de la 24a edició de la Festa Major Infantil
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