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wFins a 36 candidats s’ha presentat aquest any al cicle Pri-
mer Palau que dóna ocasió a joves intèrprets de la clàssica
d’actuar en el Palau de la Música i optar a un primer premi
de 6.000 euros. L’arpista Anna Quiroga i el guitarrista
Samuel Diz obren avui aquest concurs pel qual cada dijous
d’aquest mes passaran 12 músics, entre ells el quintet de vent
DaCap d’estudiants d’Esmuc o el percussionista extremeny
Roberto Maqueda. Patrocinat per Mitsubishi Electric, el cicle,
que llança també un concurs de disseny entre joves per crear
la imatge gràfica, serà clausurat el 21 de novembre pel Quar-
tet Gerhard, guanyador de l’edició anterior. / M. Chavarría

wLa Conselleria de Cultura
ha llançat la campanya Esce-
na 25, que consisteix a do-
nar 25 euros als joves d’en-
tre 18 i 25 anys perquè els
gastin en l’espectacle que
triïn durant el mes d’octu-
bre. L’objectiu és acostar
les arts escèniques als joves
en un moment en què a
causa de la crisi i els hàbits
culturals no van als teatres.
Per obtenir els diners,
els interessats hauran d’ins-
criure’s al web Esce-
na25.cat i escollir quina
obra de la cartellera volen
veure. / Redacció

wLa City Opera de Nova
York ha anunciat el tanca-
ment després de gairebé
setanta anys d’existència en
no poder superar els proble-
mes econòmics. La crida
per aconseguir donacions
no va tenir una resposta
suficient. En els seus mi-
llors anys va arribar a oferir
gairebé cent representa-
cions anuals, mentre que la
temporada passada només
en van ser setze. Va deixar
el Lincoln Center per estal-
viar costos, però el fet de no
tenir un escenari fix ha aca-
bat posant-hi fi. / Efe

Culturadonarà 25¤
als jovesperquè
vagin al teatre

LaCityOperade
NovaYork tanca
per falta de fons

Lavicepresidenta delGovern inaugura
aMadridLiber, la fira dels editors

Sáenz de Santamaría, ahir, en una de les parades de Liber
ÁNGEL DÍAZ /EFE

wSoraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Govern, va
presidir ahir la inauguració de la 31a Fira Internacional del
Llibre (Liber), que des d’ahir i fins al 6 d’octubre, es duu a
terme a la Casa de Campo de Madrid. La trobada reuneix 450
empreses de Xile, país convidat d’aquesta edició, i Alemanya,
l’Aràbia Saudita, l’Argentina, el Canadà, Colòmbia, Egipte, els
Estats Units, l’Índia, Itàlia, el Marroc, Mèxic, Romania, Rús-
sia, Turquia, l’Uruguai i Veneçuela, entre d’altres. / Redacció

El ciclePrimerPalau acull dotze joves
talents de lamúsica clàssica

Una escena de La revolució no serà tuitejada, que els seus autors han rebatejat com a Apple stories

JUSTO BARRANCO

Barcelona

U
n dia important
per al Lliure, emo-
cionant”, va senten-
ciar Lluís Pasqual.
El director i funda-

dor del teatre va presentar així
els sis actors de LaKompanyia, la
nova companyia jove que ha
creat al Lliure. Un projecte que,
va afirmar, “portava a la butxaca
quan vaig tornar a aquest teatre,
però que per culpa de la catàstro-
fe que vivimhavíemhagut de pos-
posar”. Fins avui. Aquesta nit, en
un acte de transferència del testi-
moni teatral, La Kompanyia de-
buta al Lliure de Gràcia, el lloc
on va néixer el 1976 aquest teatre
amb un grup d’actors i creadors
entre els quals figuraven Anna
Lizaran, Fabià Puigserver, Lluís
Homar o el mateix Pasqual. I si
llavors el debut d’aquella avuimí-
tica companyia s’havia produït
ambCamí de nit, 1854, escrita i di-
rigida per un jove Lluís Pasqual,
La Kompanyia també es fogueja
per primera vegada davant el pú-
blic amb una obra escrita i dirigi-
da pel futur del teatre català:
Jordi Casanovas, PauMiró i Gui-
llemClua, responsables de les his-
tòries que s’entrecreuen a La re-
volució no serà tuitejada, una
obra que estarà a la cartellera

fins al 27 d’octubre i que els au-
tors han rebatejat amb un nom
molt adequat per a aquests
temps: Apple stories.
I és que les tres històries de La

revolució no serà tuitejada, o
d’Apple stories, explica Jordi Ca-
sanovas, neixen de “les ganes de
parlar del present”. “El títol ini-
cial se’ns va ocórrer per la cançó
dels setanta de Gil Scott-Heron,
La revolució no serà televisada,
però el procés ens ha portat per
altres camins. Ens preguntem

per un espai molt representatiu
de la nostra època. I com volíem
mostrar la relació de la gent amb
les noves tecnologies vam pensar
que aquest espai podia ser una
Apple Store, que en els inicis va
significar una revolució i ara és
una homogeneïtzació”.
Miró explica que les tres histò-

ries, de poc més de 20minuts ca-
dascuna, s’entrellacen, i explica
que una transcorre a la rebotiga
abans d’obrir, mostrant la relació
entre els treballadors, una altra

parla de la relació amb els clients
i de què serveix la tecnologia i la
tercera tracta “de l’ideòleg
d’aquesta tecnologia”.
Els protagonistes seran els ac-

tors de LaKompanyia: Laura Au-
bert, Javier Beltrán, Paula Blan-
co, Pol López, Mima Riera i
David Verdaguer. Sis actors que
aquesta temporada es foguejaran
amb tota mena d’obres: una d’in-
fantil, Moby Dick, un clàssic del
Segle d’Or espanyol, El caballero
de Olmedo, dirigit per Pasqual, i
un Shakespeare, Victòria d’Enric
V, dirigit per Pau Carrió al Grec.
Per al Shakespeare sumaran tres
actors més i tots nou afrontaran
la següent temporada, en la qual
els actors podran participar sepa-
radament en obres amb intèr-
prets d’altres generacions. Dos
anys després, el Lliure n’avaluarà
el resultat.
Un projecte important però en

realitat modest: Pasqual explica
que fa uns dies va anar a una reu-
nió de teatres públics europeus, i
que el que suposadament era la
ventafocs de tots, l’Stary Teatr de
Cracòvia, té una companyia de
50 actors i 17 milions d’euros de
pressupost! És a dir, és a anys
llum per davant del Lliure o el
TNC. “Juguem en una lliga eco-
nòmica diferent, espero que no
artística”, va ironitzar Lluís
Pasqual.c
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Jordi Casanovas,
Pau Miró i Guillem
Clua ambienten l’obra
en una Apple Store

La companyia del Lliure s’estrena amb ‘La revolució no serà tuitejada’

Històriesd’Apple
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