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CULTURES

Conegut sobretot per la seva fa-
ceta de pensador i filòsof, l’assa-
gista il·lustrat Jean-Jacques Rous-
seau (1712-1778) va ser, també, un
eminent musicòleg. Le devin du vi-
llage (1752), un intermezzo buf, en
un acte, amb llibret i música prò-
pia, és un exemple de la seva in-
tensa activitat com a compositor,
molt desconeguda per al gran pú-
blic. Amb la complicitat de l’his-
toriador i crític operístic Roger
Alier i «un petit conjunt d’intèr-
prets emergents del país», Amics
de la Música i les Arts Escèniques
de la Catalunya Central (Ama-
resc), explica el seu president Ovi-
di Cobacho, ha recuperat aquesta
peça breu que avui s’estrena a
Terrassa, en el cicle «Sons del
Temps» i que el dia 25 viatjarà a Sí-
cilia, per representar-se a l’illa de
Lípari. La producció servirà per
commemorar, remarca Cobacho,
«el 300è aniversari del naixement
de Rousseau».

Reaprofitant elements escènics
de muntatges anteriors produïts
per l’entitat (com el Il Re Pastore,
de Mozart), Le devin du village,
amb una durada de 50 minuts, es
podrà escoltar en versió pianísti-
ca semiescenificada amb tres can-
tants: Beatriz Jiménez, soprano;
Beñat Egiarte, tenor; i Joan Garcia
Gomà, baríton, acompanyats del
pianista Josep Buforn. L’estrena
terrassenca serà a les 20.30 h, al
pati de la Casa Alegre de Sagrera i,
una hora abans, Roger Alier oferi-
rà una xerrada divulgativa a l’en-
torn de l’obra de Rousseau, que
també va signar Pyhmalion (1775)
i no va acabar de completar l’òpe-
ra Daphnis et Chloé. 

Gran polemista, explica Co-
bacho, Rousseau es va posicionar
a favor de la introducció a França
dels models de l’òpera bufa italia-
na, especialment pel seu caràcter

popular, i va defensar la necessitat
«d’associar l’òpera còmica france-
sa al gènere buf italià». Per de-
mostrar-ho va compondre Le de-
vin du village (L’endeví del poble),
basada en una història de gelosies
i sentit comú, protagonitzada per
dos joves camperols,  que es va es-
trenar al Palau Reial de Fontaine-

bleau, el 18 d’octubre del 1752,
amb gran èxit; posteriorment, es
representaria a l’Òpera de París.
Una paròdia d’aquesta opereta
serviria de base a un joveníssim
Mozart per escriure Bastien und
Bundtienne (1768). A l’estat espa-
nyol es va estrenar a la Sala Toldrà
del Conservatori Municipal de

Música de Barcelona, el 9 de març
del 1990, en versió pianística. 

El cicle Veus, promogut per
Amaresc i que es va deixar de fer
el 2011, ja s’havia plantejat, expli-
ca Cobacho, la producció d’a-
questa opereta de Rousseau, en
una doble sessió amb La serva pa-
drona de Pergolesi. 
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Amaresc promou la recuperació d’una
opereta poc coneguda de Rousseau 
La producció musical s’estrena avui al cicle «Sons del Temps» de Terrassa i viatjarà a Sicília el 25

Breus

Les jam sessions del bar Madu-
jazz de Manresa es reprenen avui
dijous després del parèntesi esti-
uenc, novament amb les 22.30 h
com a hora d’arrencada. Les tro-
bades, que tenen lloc cada set-
mana el mateix dia, són d’entrada
gratuïta i compten amb un conjunt
base format per Andreu Moreno
(bateria), Roger Giménez (pia-
no), Jordi Blanes (baix) i Joan Mas
(saxo). Habitualment, però, hi ha
algun instrumentista convidat i, a
més, la jam és oberta a qualsevol
música que hi vulgui participar. 
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Tornen les jam sessions
de jazz a Manresa

MÚSICA

El tercet musical Menaix a Truà,
que formen Juanjo Muñoz, Toni
Xuclà i Cris Juanico, oferirà avui un
concert per presentar el seu cinquè
i nou treball discogràfic, Guia de
petits senyals. La trobada amb el
públic, però, té en aquesta ocasió
la particularitat que es podrà seguir
en el format Livestream a través
d’Internet. El concert començarà
a les 19 h, tindrà una durada de 50
minuts i, per seguir-lo, cal entrar a
la pàgina web menaixtrua.com i
seguir les indicacions.
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Concert del nou disc de
Menaix a Truà al web

MÚSICA

La companyia de dansa afroa-
mericana Alvin Ailey American
Dance Theater ofereix avui (20 h)
la primera de les quatre funcions
que durà a terme al Liceu de Bar-
celona, dins el festival Dansalona.
La companyia ha actuat al llarg de
la seva trajectòria en 71 països, da-
vant de 23 milions d’espectadors,
i és considerada una de les grans
formacions de dansa contempo-
rània existents en l’actualitat. Demà
actuarà a les 20 h i dissabte a les 17
i les 21.30 h.
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L’Alvin Ailey American
Theater, avui al Liceu

DANSA

Adesiara Editorial de Martorell
publica la novel·la Revolta, de Jo-
sep Pous i Pagès (Figueres, 1873-
Barcelona, 1952), dins la seva
col·lecció De cor a pensa de clàs-
sics catalans. El protagonista d’a-
questa novel·la és el vell Gori, un
home que s’acaba rebel·lant con-
tra la impossibilitat d’exercir la
seva feina de fabricant de mistos
per culpa del monopoli que vol ex-
ercir l’Estat. El text introductori del
volum, que surt al preu de 18 eu-
ros, és a càrrec de M. Àngels Bosch.
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«Revolta», de Pous i
Pagès, amb Adesiara

LLIBRES

La Unió d’Associacions Empre-
sarials de la Indústria Cultural Es-
panyola (que agrupa més de 4.000
empreses de música, cinema i arts
escèniques) va desmentir les xifres
sobre l’evolució de la taquilla de les
sales de cinema aportades ahir pel
ministre d’Educació, Cultura i Es-
port, José Ignacio Wert, al Congrés
dels Diputats i va assegurar que no
només no ha augmentat el nom-
bre d’espectadors, com va dir Wert,
sinó que han disminuït.  L’asso-
ciació s’ha mostrat «profunda-
ment sorpresa» pel que consideren
és «una informació incompleta».
«És greu que en un moment de cri-

si com el que estem vivint, el mi-
nistre falsegi dades, ja que des
que va entrar en vigor l’IVA, el dia
1 de setembre fins ahir, dia 11, els
espectadors han descendit el 7,7%
respecte al mateix període del
2011, la recaptació bruta ha su-
posat un descens del 3,5% i la
neta (recaptació sense IVA) del
16,95%».    Així mateix, «la recap-
tació de l’IVA brut a curt termini
s’ha incrementat en 2,44 milions
d’euros, respecte al mateix perío-
de del 2011. Tanmateix, la taquilla
neta ha baixat 3,1 milions d'euros».
L’entitat ha convocat una reunió ur-
gent del seu comitè executiu per tal
d’acordar mesures de pressió.
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La indústria cultural diu que
Wert falseja dades i que el cine
ha perdut el 7,7% d’espectadors

Els teatres de Barcelona han
aconseguit augmentar en plena
crisi el 8% l’assistència a les sales,
i en la temporada 2011-2012 han
arribat a la històrica xifra de 2,9 mi-
lions d’espectadors, segons les da-
des que va presentar ahir l’Asso-
ciació d’Empreses de Teatre de
Catalunya (Adetca).  El president
d’Adetca, Daniel Martínez, ha qua-
lificat d’«espectacular» un aug-
ment que s’ha notat especialment
en les sales de petit format, els mu-
sicals i el teatre dramàtic.  L’auto-
ria catalana continua regnant,
amb 680 títols; el 44% de les obres
són en català i el 34% en castellà.

Els teatres amb major índex d'o-
cupació han estat el Gran Teatre
del Liceu (78%), el Teatre Lliure de
Gràcia (75%) i la Sala Petita del Tea-
tre Nacional de Catalunya (TNC)
(67%). Martínez va lamentar un
cop més la paradoxa de l’augment
de l’IVA fins al 21%, una «tempes-
ta» que possiblement faci que
aquest balanç positiu no pugui
repetir-se en aquesta temporada.
Així, considera «absolutament ir-
renunciable» recuperar l'IVA re-
duït, perquè no es poden boico-
tejar els desitjos dels ciutadans, i ha
recordat que les negociacions amb
el Govern són permanents, dis-
cretes i molt difícils.
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Els espectadors als teatres
de Barcelona van créixer el
8% la temporada passada

AMARESC

«LE DEVIN DU VILLAGE» és una opereta amb llibret i música de Jean-Jacques Rousseau Imatge d’una de les
partitures El pianista Josep Buforn interpretarà la peça acompanyat de la soprano Beatriz Jiménez, el tenor Beñat
Egiarte i el baríton Joan Garcia Gomà. Retrat de Rousseau. Programa de l’estrena, el 175243
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