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LA PRESÈNCIA DE LA CATALUNYA CENTRAL El Teatre Lliure ha programat per a la propera temporada
una trentena d’espectacles que tindran entre els seus protagonistes cinc artistes i companyies d’aquestes
comarques. Malgrat les retallades pressupostàries, per a Lluís Pasqual l’oferta teatral promet ser «lluminosa»
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Cinc artistes i companyies de la
Catalunya Central tindran el seu
minut de glòria durant la propera
temporada del Teatre Lliure de
Barcelona, tal com va avançar ahir
el director de la institució, Lluís
Pasqual, en la presentació oficial
del curs 2012-2013. El director ca-
lafí Josep Maria Mestres, l’actriu es-
parreguerina Anna Lizaran, l’actor
sallentí Albert Ribalta, la violinis-
ta manresana Ariadna Padró i la
companyia igualadina Farrés Bro-
thers formen part de l’extens rosari
de noms que es reparteixen entre
els 31 espectacles –21 coproduc-
cions– programats per a una cam-
panya que el seu principal res-
ponsable va anticipar que serà
«lluminosa» malgrat el context de
retallades pressupostàries (el
16,6 % menys que fa dos anys).

Josep Maria Mestres no sovin-
teja l’escenari del Lliure, i en els
darrers anys se l’ha vist més en
grans produccions al Teatre Na-
cional. De la seva mà es podrà veu-
re Dispara, Agafa tresor, Repeteix,
del 31 de gener al 3 de març a la seu
de Gràcia. La peça és un conjunt
de relats breus sobre la guerra i els
seus efectes devastadors tant en la
dimensió personal com política,
que signa el dramaturg anglès
Mark Ravenhill. Mestres, que ja va
dur aquest autor a escena amb El

maletí o La importancia de ser
algú (2007), tindrà a la seva dis-
posició un repartiment de prime-
ra fila amb Sílvia Bel, Boré Buika,
Àlex Casanovas, Carmen Machi
(que també posarà escena un dels
muntatges destacats del curs, Jui-
cio a una zorra), Àurea Márquez i
Mar Casas.

El dramaturg Pau Miró s’incor-
pora com a autor resident del
Lliure i un dels primers encàrrecs
-i un plat fort- és una peça que in-
terpretarà Anna Lizaran a final de

temporada, en dates encara per
determinar. Pasqual va apuntar
ahir que el personatge que inter-
pretarà la reputada actriu d’Es-
parreguera estarà basat en La
dama de la furgoneta, d’Allan Ben-
net, on l’autor anglès va explicar
l’experiència personal que va viu-
re amb una rodamon a la que va
convidar a habitar en el seu jardí.

El sallentí Albert Ribalta, per la
seva bnda, tornarà a treballar amb
la companyia T de Teatre, en
aquesta ocasió amb Aventura!,

una peça escrita i dirigida per Al-
fredo Sanzol que estarà en cartell
del 29 de novembre al 30 de de-
sembre al Lliure de Montjuïc. El
text planteja la necessitat de sortir
victoriós de l’aventura de viure.

Els anoiencs Taaat-Farrés Bro-
thers repetiran presència en la
programació d’El Lliure dels Nens,
i altre volta amb l’espectacle amb
que van assolir un èxit remarcable
fa uns mesos, Un bosc de cames,
per a infants a partir de 3 anys. El
muntatge de Jordi Palet es veurà
del 8 al 20 de gener del 2013 a l’Es-
pai Lliure (Montjuïc). D’altra ban-
da, la violinista manresana Ariad-
na Padró integrarà el conjunt ins-
trumental que acompanyarà els
actors i germans Rosa i Queco
Novell en l’espectacle II República
Espanyola-50è aniversai d’Edu-
ard Toldrà. En aquesta peça, que
es programarà els dies 28 de maig
i 3 i 4 de juny al Lliure de Gràcia, es
recitaran fragments de l’epistola-
ri que van mantenir entre 1926 i
1935 el músic vilanoví i Manuel
Clausells, un dinamitzador cultu-
ral de l’època i avi dels Novell.
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Josep Maria Mestres portarà al
Lliure un al·legat contra la guerra

El director calafí integra la programació teatral del nou curs, on també s’inclouen els actors
Albert Ribalta i Anna Lizaran, la companyia igualadina Farrés Brothers i la violinista Ariadna Padró


Actors i directors, ahir, en la presentació de la nova temporada

PAU CORTINA/ACN

UNA SALA AMB MÀGIA. Amb la primera temporada del cicle Diumenges de Jazz, la
Peixera Cafè-Teatre ha mostrat que hi ha públic per a la música jazz a Manresa. La petita
sala de concerts, en uns antics baixos de volta de canó, té capacitat per a 90 persones i
diumenge passat, en la cloenda del cicle amb el concert de Lluís Coloma i August Tharrats,
es va desbordar: algunes persones van haver de seguir l’actuació dretes i altres es van
haver de quedar fora. La col·locació dels pianos, cedits per La casa dels pianos, feia que els
músics donessin l’esquena al públic, però, entre peça i peça, Coloma i Tharrats es van anar
girant per oferir explicacions didàctiques sobre el boogie-woogie, l’estil que va marcar la
vetllada. Els pianistes van tocar la majoria de peces plegats, recreant els duets dels anys
40 del segle XX, però també van fer solos. Van oferir una peça composta per ells mateixos:
Boggie en Do. I, ja en els bisos, van fer xalar als espectadors amb Union boogie: Coloma va
deixar el seu piano per anar a tocar al de Tharrats. Van tocar a quatre mans en el mateix
instrument, amb Coloma fent la punyeta a Tharrats: encerclant-lo i intercalant les mans.



La Peixera clou la temporada dels
Diumenges de Jazz amb un ple a
vessar per escoltar Coloma i Tharrats 

SALVADOR REDÓ

Després de rebre el premi En-
derrock al millor directe i de pre-
sentar el seu primer  llarga dura-
da Aires de primavera gràcies a l’è-
xit de la campanya de microme-
cenatge, els anoiencs Terratombats
han estat convidats pel Casal Ca-
talà de Berlín per amenitzar la re-
vetlla de Sant Joan. A més a més
del concert, Terratombats partici-
paran en una tertúlia en la qual els
estudiants de llengua catalana
berlinesos podran formular pre-
guntes als membres del grup sobre
la música i les lletres. De moment,
la gira d’estiu (TOMB2012) ja té
més d’una vintena de concerts.
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Els anoiencs
Terratombats
actuaran al Casal
Català de Berlín
per la revetlla

El músic i compositor Carles
Cases oferirà, diumenge, el concert
Carles Cases...diu... Llach, un recital
en record del primer aniversari de
la mort de Romualdo Freixa (Mal-
do), que se celebrarà a les 7 de la
tarda a les escales de l’església de
Borredà. Cases reinterpretarà el re-
pertori de Llach per homenatjar
Freixa. Activista social i cultural del
poble de Borredà, Freixa va ser 8
anys tinent d’alcalde, i membre
fundador de l’Agrupació de De-
fensa Forestal Sobrepuny. Va ex-
ercir de forner (Forn de Cal Freixa)
fins dos anys abans de morir.
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Concert de Carles
Cases a Borredà
en record de
Romualdo Freixa

El sallentí Albert Ribalta
tornarà amb T de Teatre i la
peça escrita i dirigida per
Alfredo Sanzol, «Aventura!»


