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La bona feina  
de Lluís Pasqual  

i Francesc 
Casadesús

●● El Lliure. Lluís Pasqual serà di-
rector del Teatre Lliure almenys 
durant quatre anys més dels que li 
tocaven, fins al 2019. Era d’esperar 
després de la bona feina feta els úl-
tims tres anys. I no només per l’es-
pectacular augment de públic en 
plena crisi (L’encarregat i Enric V 
han prorrogat tot just ara), per ha-
ver propiciat una companyia jove 
resident com la Kompanyia (ara a 
Gràcia amb un molt bon Shakespe-
are) i per fer servir els tres espais del 
Lliure, sinó per l’interès de la pro-
gramació més enllà d’encerts i des-
encerts. Una programació en la qual 
hi ha clàssics, nous autors i fins i tot 
teatre internacional. Pasqual ha de-
mostrat la seva experiència i la vo-
luntat de combinar obres, autors i 
directors que puguin interessar al 
públic. Em pregunto si farà algun 
dia l’obra amb la qual tenia previst 
inaugurar el teatre de Montjuïc que 
ara dirigeix –una versió del conte La 
casa nova, de Goldoni–, quan Fer-
ran Mascarell li va barrar el pas. 
Amant d’un cert simbolisme, aques-
ta obra lligava amb el comiat de Grà-
cia, que va escenificar amb L’hort 
dels cirerers, de Txèkhov. ¿Recor-
den la maqueta del vell Lliure sobre 
l’escenari? 

● El Mercat de les Fors. Francesc 
Casadesús no és home de parlar gai-
re, però la feina que ha fet al Mer-
cat de les Flors em sembla d’una im-
portància tremenda. El Mercat és 
avui en dia un referent de la dansa, 
no només al nostre país sinó també 
a Europa, gràcies a una política de 
coproduccions i de residències de 
creadors, conjuntament amb la fà-
brica de creació municipal El Gra-
ner. Ja se sap que els polítics exigei-
xen sempre una rendibilitat, difícil-
ment objectivable més enllà de les 
estadístiques, però en aquest cas, a 
més, el Mercat compleix perfecta-
ment, ja que la seva ocupació l’últi-
ma temporada va ser del 81%, 30 
punts per sobre de la mitjana a Bar-
celona. El Mercat ha aconseguit fi-
delitzar el públic de dansa, que de 
ben segur no és tan abundant com el 
de teatre, però sí força militant. 
També crec que, en la necessària 
formació d’espectadors, el Mercat 
treballa en una bona direcció. La 
dansa és una art que sovint no té ele-
ments narratius i cal obrir la sensi-
bilitat dels espectadors per gaudir-
ne sense estímuls obvis. Per acabar, 
cal destacar la presència de compa-
nyies internacionals. Si en teatre hi 
ha sequera, no és així en dansa. La 
connexió amb creadors i espais es-
cènics europeus ho fan possible. 
Una bona gestió, doncs.e
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Els Amics de l’Òpera s’atreveixen  
amb ‘Turandot’, de Puccini

Lucia di Lammermoor, L’italiana 
in Algeri i Turandot es representa-
ran als teatres d’una desena de po-
blacions. Orfeo ed Euridice només 
es podrà veure a La Faràndula de 
Sabadell. “Els teatres estan fent 
grans esforços perquè aquest pro-
jecte [el cicle d’òpera] no desapare-
gui”, va dir ahir Lacambra. L’associ-
ació que va fundar el 1982 treu re-
cursos d’on pot. El pressupost per al 
2014 dels Amics de l’Òpera va ser 
d’1.243.000 euros. “L’Ajuntament 
de Sabadell ens ajuda amb espècies 
–espais i locals–, la Generalitat 
aporta 244.000 euros, el ministeri 
de Cultura 35.000 i la Fundació 
Banc Sabadell 135.227. Per tant, un 

64,67% són recursos propis”, as-
senyala Lacambra.  

La majoria d’ingressos s’acon-
segueixen a taquilla. L’any pas-
sat, malgrat la crisi, els especta-
cles van tenir un miler més d’as-
sistents que el 2012. “L’associa-
ció demostra que l’òpera omple. 
Té públic malgrat que les entra-
des acostumen a valer el doble 
que en el teatre. L’any passat, les 
27 representacions del Cicle 
d’Òpera van tenir 20.700 espec-
tadors, és a dir, un 90,4% d’ocu-
pació. Són xifres molt bones”, as-
segura el director general de Cre-
ació i Empreses Culturals de la 
Generalitat, Jordi Sellas.e

Norma va ser una de les produccions en gira de la temporada passada. AMICS DE L’ÒPERA DE SABADELL

L’associació de Sabadell presenta una nova temporada d’òpera a Catalunya

CLÀSSICA

“Per primera vegada programarem 
l’òpera Turandot, de Puccini. La po-
sada en escena és de grans dificul-
tats, la partitura encara més i es ne-
cessiten cantants amb veus impor-
tants i resistents, i un gran cor”, ex-
plicava ahir la presidenta de 
l’Associació d’Amics de l’Òpera de 
Sabadell, Mirna Lacambra. Turan-
dot és, doncs, el gran repte de l’en-
titat, que ahir va presentar la 33a 
Temporada de l’Òpera a Sabadell i el 
27è Cicle d’Òpera de Catalunya. 

El tret de sortida de la nova tem-
porada el donarà, el 29 d’octubre, 
Lucia di Lammermoor, de Donizet-
ti. “Amb un pressupost molt reduït 
hem hagut de fer mans i mànigues 
perquè ens surti una producció mí-
nimament acceptable”, lamenta el 
director escènic de l’espectacle, Pau 
Monterde. Una altra dificultat afe-
gida és que es tracta d’una òpera que 
ha d’anar de gira i, per tant, s’ha de 
muntar i desmuntar en un sol dia: 
“Hem intentat explicar-ho tot bé 
partint de la premissa que el públic 
no coneix prou la història. Lucia di 
Lammermoor és una història de vi-
olència de gènere. És una dona en 
un món d’homes. I la maltracten 
tots, tant psicològicament com físi-
cament”, afegeix Monterde. Des-
prés vindran Orfeo ed Euridice, de 
Cristoph W. Gluck, i L’italiana in Al-
geri, de Rossini.  
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El Passatge Insòlit obre  
la porta al món del firaire

de 18 h a 22 h (a preus econòmics, de 
2 a 10 euros), n’hi ha d’inspirades en 
les antigues barraques de fira, com 
és el cas d’El venedor d’històries, en-
carnat per Ireneu Tranis, que amb 
les seves narracions màgiques recu-
pera l’esperit i les tècniques més po-
pulars de la tradició oral. Los Galin-
dos i la companyia de marionetes 
Txo Titelles sumen els seus esforços 
a Matías o el desig de volar, en què 
presenten un dels més grans trape-
zistes de circ i la seva entranyable 
història. Antigua & Barbuda hi por-
tarà dos artefactes: la màquina de 
relaxació Les tumbones i una sorpre-
sa dissenyada per a l’ocasió.  

La companyia Onírica Mecánica 
representarà Circo Submarino, un 
circ que aixeca el teló per mostrar 
les misèries de l’última espècie ex-
tingida: l’ésser humà. Completen la 
programació Phi, el fenomen, de Pa-
limpsest Teatre, centrat en el cine-
ma mut, i tres espectacles de compa-
nyies estrangeres: El circ de les pu-

ces, de la francesa Les Petits Mi-
racles, amb Mimi, Zaza i Lulu, els 
minúsculs protagonistes de l’es-
pectacle, només invisibles als ulls 
dels escèptics; el també francès 
Moulin Cabot, amb llum tènue, 
estètica rovellada i la música d’un 
gramòfon apedaçat, i Poufff, dels 
holandesos Lichtbende, que es 
podrà veure al Teatre Sagarra i 
permetrà descobrir com es fabri-
quen els somnis amb un joc de 
llums i ombres.e 

L’edició passada del Passatge Insòlit als Jardins 
de la Torre Balldovina de Santa Coloma. JUANJO MARÍN

ARTS ESCÈNIQUES

Amb l’encant i la fascinació de les 
barraques de fira i sota la consigna 
de “Passin i vegin!”, torna el Festi-
val Passatge Insòlit, que converteix 
els Jardins de la Torre Balldovina de 
Santa Coloma de Gramenet en una 
gran festa familiar dedicada al món 
del firaire. La cita, única en aquest 
gènere, es consolida amb vuit pro-
postes de petit format: espectacles 
de fantasia a dins de carpes, atracci-
ons que funcionen amb energia hu-
mana, xarlatans, titellaires, ende-
vins i una llarga llista d’espècimens 
posen la màgia d’aquest univers. “És 
una gran festa de petites coses, l’ull 
a través del qual entrar en un espai 
de gaudi d’on no vols marxar”, des-
criu Marcel Escolano, integrant de 
Los Galindos. En aquest itinerari de 
propostes, que tindran sessions 
contínues els dies 25 i 26 d’octubre 
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Singular 
La cita, única 
del gènere, 
programa vuit 
propostes de 
petit format

Èxit 
L’any passat 
el cicle 
va atreure 
20.700 
espectadors


