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wLa creació d’un portal a internet i la remodelació d’espais per
obrir la Biblioteca de Catalunya al ciutadà són dos dels objectius
del contracte programa 2013-2016 firmat ahir amb el Departament
de Cultura. La “porta d’accés al patrimoni” es nodrirà dels portals
Arxiu de Revistes Catalanes Antigues i Memòria Digital de Cata-
lunya, a més a més d’arxius, biblioteques, museus i institucions
culturals. Un altre objectiu és reduir a 350.000 els fons pendents
de processar el 2012. / Redacció

wEdicions de 1984 acaba de traduir i posar a la venda la cèlebre
novel·la Una qüestió personal, del japonès Kenzaburô Ôe, que narra
com rep un home el naixement d’un fill discapacitat. El mateix Ôe
es va enfrontar a aquesta vivència. Aquest autor japonès ha escrit
relats colpidors sobre la tragèdia d’Hiroshima i les seves seqüeles i
va ser premi Nobel el 1994 per la seva “força poètica” per crear “un
món imaginari”, tal com va valorar llavors l’Acadèmia. / Redacció

LaBibliotecadeCatalunya crearà unportal
d’internet i reordenarà els seus espais

Edicionsde 1984publica en català
‘Unaqüestió personal’, deKenzaburôÔe

Maria Hinojosa a Peralada durant la representació de Java Suite, que el dia 29 arriba a La Seca

I unprojectedegira
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P er sort, la pulsió ar-
tística i l’econòmica
no viatgen sempre
amb el mateix nú-
mero de vol, altra-

ment no s’entendria que amb la
tramuntana de retallades que
ens està a punt de caure al da-
munt tinguéssim la feliç idea
de recuperar el festival Òpera
deButxaca, que encoratja la no-
va creació. De fet, és una recu-
peració realista del que es va
iniciar el 1993, al Teatre Malic,
sota la direcció de Toni Rum-
bau, i que es va desactivar el
2007.
“L’antic festival basava el

seu programa en una oferta
d’uns vuit espectacles lírics
concentrats en el temps que es
feien endiferents espais deBar-
celona. En la nova etapa no po-
dem ser tan suïcides: cal fer el
contrari, concentrar una part
important de l’activitat en un
espai de referència i dilatar
l’oferta al llarg de la tempora-

da, sense que importi si al final
les produccions sumen tres o
vuit”. Ho explica el dramaturg
Marc Rosich, que assumeix la
direcció artística juntament
amb Dietrich Grosse d’aquest
nou cicle Òpera de Butxaca i
Nova Creació. “L’espai de refe-
rència al qual voldríem tornar
any rere any és La Seca-Espai

Brossa, projecte que lideraHer-
mann Bonnín. Volem coprodu-
ir peces de compositors nacio-
nals vius i portar espectacles in-
ternacionals que valguin la pe-
na”, prossegueix Rosich, que
agafa el relleu de Rumbau, ara
president d’honor del cicle.
Què fa possible que, fins i tot

estant el seu petit format

d’acord amb l’època que vi-
vim, s’assumeixi aquesta conti-
nuïtat creativa en el marc de la
crisi actual? El pla és susten-
tar-se en coproduccions i alian-
ces amb entitats estrangeres.
A saber: el consolat de Suïssa o
el teatre de Basilea. I és essen-
cial el suport del festival de
Peralada, que aposta per la cre-
ació i que ha redescobert el
claustre del Carme com a labo-
ratori per a projectes embrio-
naris.
Allà es va estrenar aquest es-

tiu amb èxit de públic –no és
que tingui un gran aforament–
l’últim fruit del tàndem Agustí
Charles-Marc Rosich titulat Ja-
va Suite. I és amb aquesta peça
protagonitzada perMariaHino-
josa i Xavier Mendoza que s’in-
augura, els dies 29 i 30de setem-
bre, la nova etapa d’Òpera de
Butxaca a La Seca. “L’òpera és
l’última litúrgia pagana que ens
queda a Occident”, adverteix
Bonnín coma benvinguda. Tam-
bé a La Seca –d’aforament pe-
tit– es veuran les peces de Lost
Circles que arriben de Lucerna:
Im Bau i Ana Andromeda (4 i 5
d’octubre) dels compositors su-
ïssos Michel Roth i Alfred Zim-
merlin, respectivament, i amb
direcció escènica de Georges
Delnon. La coproducció viatja-
rà després a Basilea.
Finalment, al maig, el cicle

proposa en conveni amb el Pa-
lau de la Música una interes-
sant aventura –que podria ser
la llavor per a futures col·labo-
racions– amb el Cor Jove de
l’Orfeó Català que, dirigit per
Esteve Narbona i acompanyat
per Ars Musicae, es llançarà a
interpretar un Dido & Aeneas
muntat per Rosich.c

]En vistes al futur i en
fase de cocció, Òpera de
Butxaca –pressupost ac-
tual: 190.000 euros– avan-
ça no només que la col·la-
boració amb el festival de
Peralada és estable, sinó
que el seu recent vincle
amb el Palau de la Música
pot donar lloc a un recital
de lied català escenificat.
La idea sorgeix d’un encàr-

rec del Palau al composi-
tor Enric Palomar per a la
seva jornada de portes
obertes. Es vol que les
composicions catalanes
per a piano i veu tinguin
sortida com a espectacle
líric. El cicle aspira a més
a treure de gira Java Suite
el 2013 amb un mínim de
tres actuacions: Madrid i
algun festival alemany.
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Barcelona, la casaque vull

Catalunya veu ressorgir la seva creativitat lírica: reneix Òpera de
Butxaca en forma de cicle ambMarc Rosich com a director artístic

Òperadebutxaca
(odel temps)

El Cor Jove
de l’Orfeó Català
escenificarà un ‘Dido
& Aeneas’ dirigit
per Rosich al Palau
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