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El Teatre Principal de
Barcelona, el degà de Bar-
celona, reneix, novament
amb un projecte ambi-
ciós. Les reformes de l’úl-
tim mig any permetran
que la platea tingui una
capacitat de fins a 428
persones assegudes so-
pant, mentre gaudeixen
d’un espectacle de varie-
tats. Avui es fa la inaugu-
ració a partir de les nou
del vespre. La sala Latino
també obrirà en breu: els
Mali Vanili estrenaran
l’escenari el 19 de novem-
bre. El Principal vol ser
reclam per atreure els
que busquen un espai se-
lecte de teatre amb sopar,
també per atreure públic
estranger.

El 1597 van començar
les representacions en l’ac-
tual emplaçament de la
Rambla del que inicial-
ment era el teatre de la
Santa Creu. Ara, després

d’un parèntesi de set anys,
el reobre Principal Project.
Es persegueix respondre al
model del Lido de París. Els
seus promotors no ama-
guen l’interès a completar

els sopars amb sessions de
ball. El director artístic és
Toni Albà, que ja cons-
trueix una programació
exploratòria al Latino amb
el Mali Vanili lo nostre no

funciona.  També volen fer
programació familiar. 

Pel que fa a les varietats
de la sala principal, miren
d’allargar la programació
del Lio Ibiza (estava previs-
ta fins al 20 de novembre).
Per Albà, el distintiu de tot
el que engloba el Principal
ha de ser la qualitat i garan-
teixi que es passarà una bo-
na estona. ■

Reclam del Principal
Jordi Bordes
BARCELONA

El teatre degà reobre les portes amb un format que alterna sopar
amb espectacle i amb un cartell doble per incloure-hi la comèdia

Un detall de l’espectacle, ahir al matí, a l’escenari central del Principal ■ PAU CORTINA /ACN

El teatre, que
té més de 500
anys, reobre
amb un sopar i
un espectacle
de varietats

El consell d’administració
de Fira Tàrrega va acordar
ahir per unanimitat reva-
lidar el càrrec a Jordi Du-
ran com a director artístic
de la fira. Duran, que és di-
rector des del 2011, ho se-
rà fins al 2018. Aquesta
decisió trenca el pacte no
escrit per revalidar la di-
recció artística cada qua-
tre anys, tal com s’havia
fet des de Frederic Roda/
Manuel Montañés (1992-
95), Joan Anguera (1999-
2002), Llorenç Corbella
(2003-2006) i Jordi Coro-
minas (2007-2010). L’ú-
nica excepció va ser la de
Ramon Simó (1995-98).
Duran treballa des del
2003 en l’equip de Fira
Tàrrega en l’àrea artística.
El consell d’administració
avala, així, l’estratègia ac-
tual: Fira Tàrrega, que tre-
balla tot l’any sobre els ei-
xos de l’exhibició i el mer-
cat. ■
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Jordi Duran,
director de
Fira Tàrrega
fins al 2018


