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Joan Manuel Serrat, premi 
Christa Leem 2014
El col·lectiu Un dels Nostres va atorgar ahir el 
premi Christa Leem 2014 a Joan Manuel Ser-
rat. El premi coincideix amb el desè aniversa-
ri de la mort de l’actriu i vedet que dóna nom 
al guardó i reconeix “el compromís social” del 
cantant del Poble-sec. Abans l’havien rebut 
Ian Gibson, Pilar Manjón i Patti Smith.

La Festa del Cine tornarà 
el 27, 28 i 29 d’octubre
Tornen les rebaixes al cinema. Del 27 al 29 
d’octubre les sales adherides a la Festa del Ci-
nema vendran les entrades a només 2,90 eu-
ros. Per beneficiar-se de la promoció només 
cal registrar-se a la web d’aquesta iniciativa. 
Durant la Festa del Cinema del 2013 es van 
vendre 1.900.485 entrades a Espanya.

El barber necessita 
esmolar les eines

Francisco Gatell, refinat i amb el 
virtuosisme necessari per abordar 
amb garanties l’elaborada Cessa di 
più resistere.  

Tots dos van haver de vèncer la 
resistència del formidable Bartolo 
de Carlos Chausson, en una nova lli-
çó de cant buf del baix-baríton ara-
gonès. John Relyea va aportar apro-
piada truculència al seu Basilio, Ma-
nel Esteve va estar impecable com a 
Fiorello i oficial, i Marisa Martins va 
fer una bona creació escènica de 
Berta. Al fossat, Giuseppe Finzi va 
fer prevaler l’elegància del fraseig al 
tremp còmic, amb un discurs plàcid 
que s’animava amb intermitència. 

Humor amable 
La producció de Comediants, com-
partida per quatre teatres, va ser es-
trenada el 2011 a Houston, amb una 
escenografia d’una neutralitat mul-
tiusos compensada per l’extrava-
gant colorisme del vestuari de Jo-
an Guillén. Joan Font semblava de-
cidit a aconseguir que sempre pas-
sés alguna cosa a escena, amb la qual 
cosa les anades i vingudes de figu-
rants van ser constants i excessives.  

L’humor amable marca de la ca-
sa va aportar algun bon gag, com les 
erres impossibles de Don Alonso, el 
fals deixeble de Basilio (Gatell hi va 
estar brillant), el clavecí convertit 
en barca de la lliçó de música, o els 
papers de diari que, després de pro-
tegir el terra fregat, permetien que 
tots es distraguessin mentre el 
comte cantava la seva llarga ària fi-
nal. Però a aquest barber li faltava 
esmolador.e 

La mezzosoprano Annalisa Stroppa (Rosina) i el baríton Mario Cassi 
(Figaro), durant la primera funció d’Il barbiere al Liceu. ANTONI BOFILL

Una amena producció d’‘Il barbiere  
di Siviglia’ obre la temporada del Liceu

‘Il barbiere di Siviglia’, de Rossini  
GRAN TEATRE DEL LICEU 114 DE SETEMBRE 

En temps de tribulació, el 
gran repertori posseeix, 
en teoria, uns poders 
taumatúrgics que hauri-
en de facilitar el retorn 

del públic al teatre. Aquesta sembla 
la lògica de la programació enguany 
del Liceu, la qual pot ser titllada, 
sense esforç, de prudent. Però jus-
tament la familiaritat amb aquestes 
peces que formen la columna verte-
bral del gènere fa que les expectati-
ves, i l’exigència, siguin superiors. 
El fenomen ha estat evident amb la 
inauguració (no oficial) de la tem-
porada amb Il barbiere di Siviglia, 
una funció amena sense, tanma-
teix, aquella vitalitat espurnejant 
que demana una de les millors co-
mèdies de Rossini, compositor in-
justament semioblidat per l’antic 
règim. 

El sòlid repartiment tenia el llast 
de Mario Cassi: timbre pla, emissió 
desigual, cant ofegat, escassa asser-
tivitat escènica, el seu Figaro va ser 
tot menys el factòtum de la ciutat. 
Per sort, la Rosina d’Annalisa 
Stroppa (mezzo de veritat, de tim-
bre fosc, i no soprano curta) va do-
nar més alegries amb el seu cant 
àgil i carregat d’intenció, ben cor-
resposta per l’Almaviva de Juan 

Crítica

BARCELONA
XAVIER CESTER

lana i un 81% de la producció tam-
bé ho és. Xavier Marcé va destacar 
que ha aparegut amb força una au-
toria dramàtica multidisciplinària a 
la qual augura “un futur esplèndid”.  

De tota manera, el gruix d’espec-
tacles programats i de públic que va 
anar al teatre el 2013-14, un 50%, se 
centra en el teatre dramàtic, un per-
centatge que creix en les sales de pe-
tit aforament. Els espectadors que 
han caigut són els de la dansa (pràc-
ticament un 30% i suposen només el 
5% del total) i també els de teatre 
musical, que tot i això segueix sent 
un gènere de masses. Una ullada als 
espectacles més vistos de la tempo-

rada 2013-14 demostra que els gè-
neres com el gest, el musical, el 
cabaret i la màgia gaudeixen de 
molt bona acollida. Per això ence-
tar una temporada amb la pers-
pectiva de musicals populars com 
Sister Act, Mar i cel i Polònia, el 
musical fa augurar que la tendèn-
cia a l’alça es visualitzarà molt 
més l’any vinent. El president 
d’Adetca va apuntar que la signa-
tura de nous acords triennals de 
les sales i companyies amb la con-
selleria de Cultura, que confia que 
sigui “imminent”, servirà per do-
nar estabilitat al sector i consoli-
dar la recuperació.e

Font: Adetca / Gràfic: E. Utrilla

Evolució del públic
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2.412.872

+3%
respecte a 
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Ocupació

+8% 
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anterior
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53.731.686 €

54,93%

Una gala per fer 
venir salivera  

“Volem reconnectar amb el 
públic”, afirmava ahir Toni 
Albadalejo, vicepresident 
d’Adetca i encarregat de co-
ordinar la gala Catalunya ai-
xeca el teló, un espectacle 
que recull bona part de les 
obres que es podran veure 
aquesta temporada a Barce-
lona i que aquest any, a més, 
va tenir un to reivindicatiu. 
Ahir a la platea del Gran Te-
atre del Liceu hi havia aple-
gada tota la professió –direc-
tors de teatres públics i pri-
vats, actors i directors, pro-
ductors–, en una data que es 
vol erigir com la festa gran 
del sector. Joaquim Oristrell 
va ser el director de la 13a 
edició de la gala, que va 
comptar amb Eduard Farelo, 
Roger de Gràcia i Agnès Bus-
quets de presentadors i el 
Cor de Teatre com a acompa-
nyament d’opereta. Aquest 
vespre el xou sencer s’eme-
trà per TV3 (22.30 h).

Resistència 
Segueixen 
obertes 60 
sales de 
teatre a 
Barcelona 


