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ESPECTACLES

L’OBC i l’Auditori presenten Casablancas 
com a resident per dues temporades
El compositor sabadellenc pren relleu en la programació simfònica i de càmera
Al punt de celebrar els 70 anys, l'OBC (Orquestra 
Ciutat de Barcelona i Nacional de Catalunya) es
trena residències artístiques amb el compositor 
sabadellenc Benet Casablancas. En la temporada 
vinent n ’ interpretarà dues obres, i més encara en 
la següent, estrenes incloses.

JOSEP ACHE

Tot i la intensa projecció 
internacional de Benet Casa
blancas, l’OBC i l'Auditori sem
pre han destacat entre els me
dis més atents a la seva obra. 
Per anar a una ocasió encara 
recent, segueix viu el ressò del 
concert en el qual ara fa un 
any, amb Josep Pons de direc
tor, li va interpretar Alter Klang, 
que com indica el títol el sa
badellenc va dedicar al pintor 
Paul Klee i es compta entre les 
més difoses de la seva produc
ció recent.

A més de dues obres simfò
niques a càrrec de l'OBC (The 
Dark Backward of Time els 11. 
12 i 13 d'octubre, i Tres Epi
grames per a orquestra, en el 
concert de cloenda els dies 
30 i 31 de maig i 1 de juny), 
l'Auditori acollirà també en la 
temporada vinent la interpreta
ció de diverses obres de càme
ra. a càrrec dels prestigiosos

grups Barcelona 216. Trio Kan- 
disnky i el pianista Josep Maria 
Colom.

Retrat d’artista
Encara, en la primavera vinent, 
s ’hi sumarà un tercer concert 
simfònic amb la Jove Orquestra 
Nacional de Catalunya (JONC), 
de la qual Benet Casablancas 
en va ser un dels fundadors i, 
precisament, mai no havia pro
gramat cap obra del sabade
llenc. Sota la direcció de Ma
nuel Valdivieso, n'interpretarà 
una de les més recents: Tres 
interludis per orquestra, en
carregada i estrenada aquest 
any per l'Orquestra Simfònica 
del Vallès.

De les dues temporades, 
la primera es presenta amb 
el títol de Retrat d'Artista. En 
efecte, la programació abasta 
obres molt diverses del com
positor, el primer resident de 
l'OBC, i inclourà actes com 
conferències i presentacions ■

K

Casablancas al Conservatori del Liceu, del qual és director

«Set escenes 
de Hamlet» 
inspira un ballet 
al Festival 
Shakespeare
«Set escenes de Hamlet», 
una de les obres que 
més satisfaccions ha 
donat a Benet 
Casablancas, inspirara 
ara el ballet Works que 
el coreògraf italià 
Moreno Bernardi estrena 
demà diumenge (22 h) a 
la Biblioteca de 
Catalunya, dins del X 
Festival Shakespeare de 
Barcelona. En aquesta 
ocasió, l’interpreta el 
grup BCN216 amb la 
veu de Paul Jutsum. Al 
2009, l'orquestra de la 
BBC, dirigida per Josep 
Pons. la va incloure en 
un concert al legendari 
Barbican, el teatre de 
Shakespeare. Josep Pons 
en va dirigir també 
l'estrena absoluta al 
1988, amb l’enyorada 
Orquestra del Teatre 
Lliure.

El Ciervo Teatre estrena 
avui «Antígona»
Es veurà fins el 30 de juny

REDACCIÓ

Aquest cap de setmana 
s'estrena a El Ciervo Teatre 
(Viladomat, 26) la nova obra 
d'adults de l’entitat, Antí
gona.

La tragèdia del dramaturg 
atenès Sófocles es represen
tarà els dies 8, 9 ,1 5 ,1 6 , 29 i 
30, dissabtes a les 22h i diu
menges a les 19h.

A Tebes, la guerra fratricida 
entre els dos fills d’Èdip, Eteo- 
cles i Polinices, ha acabat amb 
la mort d'ambdós germans, 
l’un a mans de l'altre. Creont, 
el nou rei de Tebes, declara 
que a Eteocles, el defensor 
de la ciutat de les set por

tes, se li facin uns imponents 
funerals reials però que el 
cadàver de Polinices, que va 
gosar atacar Tebes. resti inse- 
pult i alerta que caurà la pena 
de mort sobre qualsevol que 
li rendeixi honors fúnebres.

Antígona, la germana dels 
morts, té altres idees i està 
disposada a morir per elles.

Mite clàssic
Un mite clàssic, una revisió 
moderna i «un tema molt ac
tual», diuen els del Ciervo. 
•La història d’Antígona no 
ens és tant llunyana. És, de 
fet, la història de tants i tants 
éssers humans que, en una 
situació que han considerat

Un assaig de l’obra, que es veurà els caps de setmana

injusta, han decidit alçar-se i 
assenyalar l'emperador nu».

A l'escenari, la filosofia 
minimalista d'aquesta obra 
permet centrar-se en el tre

ball de l'actor. «Es perse
gueix un efecte global, una 
situació on el públic, cons
cient del que passa a l'es
cena, però alhora jutge silent

de les motivacions de cada 
personatge, s ’ immergeixi en 
una proposta entre històrica, 
moderna i temporal», afegeix 
la companyia ■


