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ESPECTACLES_______________________________

Ignasi Roda dirigeix al Teatre Grec 
el musical «Nevares» en format concert
Basat en un conte de Pere Calders, hi canten Mone Teruel, Marc Pujol i Txell Sust

Mone Temel i el baríton sabadellenc Xavi Ribera-Vall

Ignasi Roda, que va ser director de La Faràndula

El 30 de juliol 
s ’estrenarà al Teatre 
Grec Nevares amb més 
de 60 intèrprets a 
l’escenari, inclosos vuit 
solistes, 18 cantants 
d ’un cor, un cor infantil 
i l’Orquestra Simfònica 
de Sant Cugat. Una 
obra de gran càrrega 
social, sobre el dret a 
viure en un lloc digne, 
que inclou el baríton 
sabadellenc Xavi 
Ribera-Vall.

CARLES CASCÓN

Nascut a Barcelona i amb un 
bagatge de dramaturg de més 
de 40 anys, Ignasi Roda té 
estrets vincles amb Sabadell: 
va dirigir La Faràndula i el Tea
tre Estable de Sabadell, TES, 
va fer dos títols pels Amics de 
l ’Òpera de Sabadell i va impul
sar la renovació de la Festa 
Major als anys 80, sense dei
xar de participar de la vida tea
tral i musical de la ciutat.

Més recentment ha mani
festat l'interès en produir una 
cantata basada en el llibre de 
poemes Les decapitacions del 
poeta sabadellenc Joan Oliver 
«Pere Quart», a partir de la 
temporada vinent.

Aquest Ignasi Roda que ha 
conreat tants gèneres, espe
cialment els musicals, sense 
oblidar la seva tasca pedagò
gica, havia imaginat fa temps 
portar a escena alguna dia

el conte de Pere Calders Aquí 
descansa Nevares.

Una història colpidora de 
la seva època a Mèxic (es va

 m----
En plena crisi,

Lalo Nevares és el 
símbol de la utopia 

possible

publicar el 1967 a Barcelona) 
sobre uns habitants d’un barri 
de barraques de Mèxic DF que 
ocupen un cementiri i es plan
tegen millorar les seves condi
cions de vida instal·lant-se als

panteons dels rics.
Roda n'ha fet un musical 

que protagonitzen Mone Teruel 
(Lupe) i Marc Pujol (Lalo), entre 
altres solistes com el baríton 
sabadellenc Xavi Ribera-Vall 
(F/or de nit, Mar i cel, Sweeney 
Todd...), Txell Sust, Ferran 
Frauca, Tony Viñals, Laia Piró 
(que susbtitueix finalment 
Judith Tobella) o el propi Ignasi 
Roda.

Versió concert
L'Orquestra Simfònica de Sant 
Cugat, dirigida per Josep Ferré, 
interpretarà la música en la 
presentació de Nevares el pro
per 30 de juliol (22h) al Teatre 
Grec. Serà en versió concert,

Més d’un 
centenar de 
persones al 
Museu del Gas

REDACCIÓ

Jordi Basté i el sabadellenc 
Marc Rius van atraure dijous 
passat 110 persones en la 
segona sessió dels ‘Capves
pres de Dramatúrgia' que orga
nitza el Museu del Gas al seu 
atractiu mirador sota la coordi
nació de la companyia local Al 
Galliner, dins el 30 Nits.

Tot un èxit que va comptar

I Bernat 
Quintana 
amb Sanchis 
Sinisterra
El Festival Grec té més 
presència sabadellenca 
amb el jove actor Bernat 
Quintana, que fins 
diumenge passat ha 
protagonitzat junt amb 
intèrprets com Manel 
Barceló, Tilda Espluga o 
Lluís Soler el text de 
José Sanchis Sinisterra 
Bartolomé encadenado. 
L’ha dirigit Antonio 
Simón al Teatre Grec 
amb escenografia de 
Ramón Simó i en el 
marc del Projecte 
pedagògic professional 
GreoU en col·laboració 
amb l’institut del Teatre.

entre el públic amb l ’autor 
del text, Marc Artigau. Aquest 
dijous (19h) Òscar Castellví i

de cara a muntar el musical la 
temporada que ve.

És el primer cop que es 
porta aquesta obra de Pere 
Calders a escena. Per cert, ha 
fet d’ajudant de direcció Txell 
Roda, ex-directora de la Fàbrica 
de Creació de les Arts en Viu 
«L'Estruch» de Sabadell.

El conte de Pere Calders, 
amb el repte de portar a l'esce
nografia el seu realisme màgic, 
conté una visió pessimista de 
l ’autor que Ignasi Roda com
pensa amb una visió idealista 
del personatge de Lalo Neva
res. que l’ inspira com a «possi
bilitat que la utopia esdevingui 
real», ha dit.

El debut al Grec serà possi
ble gràcies a una aposta de 
mecenatge, i està per veure si 
podrà captar el suport de les 
institucions i ser una realitat 
amb escenografia. Com diu 
Ignasi Roda, «les polítiques 
actuals aposten pel segur i no 
pel risc» ■

Estel Solé llegiran Tot em sem
bla una merda, de Jordi Casa
novas ■

Nova audició per als 
personatges de «Lucia 
de Lammermoor»

REDACCIÓ

El Concurs Mima Lacam- 
bra per accedir al XVIII 
Curs de Professionalitza- 
ció de l’Escola d ’Òpera de 
Sabadell va deixar deserts 
els personatges d 'Edgardo 
(tenor), Arturo (tenor), 
Raimondo (baix). Alisa (mez- 
zosoprano) i Normanno

(tenor), de l'òpera Lucia di 
Lammermoor, de Gaetano 
Donizetti.

Per això es va convocar 
una nova audició per aquest 
dimecres, dia 23 a les 16h. 
al local d’assaig de l’AAOS. 
Els guanyadors accediran al 
curs. que es desenvoluparà 
entre l ' l  de setembre i el 
30 d'octubre de 2014 ■

AL GALLINER

Jordi Basté, Marc Rius i l’equip de les lectures dramatitzades


