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Ralph Fiennes serà Marc Antoni al ‘Julio César’ del Teatro Español de Madrid

El protagonista d’‘El pacient anglès’ farà ‘Julio César’ al Teatro Español

Mario Gas fitxa
Ralph Fiennes

Ramon Palomeras
MADRID

L
a segona
temporada
del Teatro
Español de

Madrid amb Mario
Gas al capdavant
aposta per figures
de la talla de Ralph
Fiennes, Deborah
Warner, Robert Wil-
son i Carles Santos.

Mario Gas no amaga la satis-
facció després del seu primer
any al capdavant del teatre
madrileny: els 23 espectacles
d’una programació oberta a di-
ferents gèneres, plantejaments,

nacionalitats i públics van as-
solir una mitjana del 90 per
cent d’ocupació. Seguint la
mateixa línia eclèctica, Gas ha
presentat la nova temporada,
on destaca la presència de Ral-
ph Fiennes.

El tret de sortida (del 27 al 30
de gener) el donarà José Luis
Gómez amb Azaña, una pasión
española, a partir de textos de
qui va ser president de la II Re-
pública. Del 9 al 20 de febrer,
Pep Bou presentarà Diàfan,
mentre que tancarà el mes
Hamlet. Dreams d’Andriy Zhol-
dak i la companyia ucraïnesa
Kharkiv State Academic Drama
Theatre Berezil.

El pròxim muntatge serà, del
23 de març al 15 de maig, Ro-
mance de Lobos, tercera de les
Comedias bárbaras de Valle-In-
clán, que, sota la direcció d’Án-
gel Facio, mostrarà la Galícia
rural de finals del XIX. Segui-
dament, es donarà l’alternativa
a la música amb la Banda Sim-
fònica Municipal de Madrid. El
14 i 15 de maig, amb motiu de

la festivitat de Sant Isidre, es
retrà un homenatge a Madrid
amb peces d’autors vinculats a
la ciutat. D’altra banda, del 18
al 22 de maig ocuparà el teatre
madrileny les Noches del Español,
una festa per a noctàmbuls
amb humor, lírica, teatre i jazz.

Plats forts
Un dels plats forts de la nova

temporada és Robert Wilson,
que, del 25 al 29 de maig, diri-
girà La tentación de san Antonio,
inspirat en el text de Gustave
Flauber, una òpera-gospel ja re-
presentada al Festival de Pera-
lada. A continuació serà Carles
Santos qui, del 3 al 12 de juny,
presentarà La meua filla sóc jo.

Un altre dels plats forts és
Julio César, de Shakespeare. Sota
la direcció de Deborah Warner
i amb Ralph Fiennes en el pa-
per de Marc Antoni es repre-
sentarà del 17 al 26 de juny. Per
acabar, el Centre Dramàtic Ga-
llec representarà del 29 de juny
al 3 de juliol Ricard III, de Sha-
kespeare. Mario Gas ha avançat
que s’està treballant en col·la-
boració amb el Centre Dramà-
tic d’Aragó per portar a escena
un musical sobre el tràfic
d’armes, signat per Sanchis Si-
nisterra, i que el cantaor Enri-
que Morente i la seva filla Es-
trella escenificaran El Quijote de
Morente al setembre.

JORDI GARCIA

Josep Caminal

Josep Caminal:
“Tocava marxar ara”

Xavier Cester
BARCELONA

“N
o he
ama-
gat mai
que no

em volia jubilar
aquí”. D’aquesta
manera reflexiona-
va ahir Josep Cami-
nal sobre la seva
marxa imminent del
Gran Teatre del Li-
ceu, on ocupava el
càrrec de director
general des del
1993.

Tal com avançava ahir l’A-
VUI, Caminal deixarà el coli-
seu operístic per assumir la
direcció general de presidèn-
cia, una nova àrea creada dins
del Grup Godó. Des del mateix
teatre que ha dirigit gairebé
12 anys, Caminal comentava
que “tocava marxar-ne ara. A
més, ha coincidit amb una
oferta molt engrescadora del
senyor Godó”.

Caminal assistia ahir a la
tarda al concert de clausura de
la 52a edició del Concurs In-
ternacional de Cant Francesc
Viñas. En l’acte també hi havia
Caterina Mieras, consellera de
Cultura de la Generalitat –u-
na de les institucions de les
quals depèn el Liceu, al costat
del ministeri de Cultura i l’A-
juntament i la Diputació de
Barcelona–. Ni Mieras ni la
secretària general del seu de-
partament, Gemma Sendra,
van voler fer cap comentari
sobre la marxa de Caminal ni
sobre el procés d’elecció del

seu substitut en el càrrec de
director general del teatre.

Per la seva banda, Joan Ma-
tabosch, director artístic del
Liceu, creu que el nomena-
ment d’un nou responsable
del coliseu “no és imminent”.
La decisió dependrà bàsica-
ment de la Generalitat i el
ministeri de Cultura, segons
Matabosch, que considera a
més que no passaria res si hi
hagués un parèntesi sense
responsable màxim del Liceu.

Homenatge pòstum
El concert dels cantants

guanyadors del Concurs Viñas
va servir, a més de la proto-
col·lària entrega de premis,
per retre un homenatge pòs-
tum a dues de les veus més
emblemàtiques de la història
del Liceu, desaparegudes fa
poc: Victòria dels Àngels i Re-
nata Tebaldi. Carlo Bergonzi,
membre del jurat del Viñas, i
Plácido Domingo, que diven-
dres protagonitza Parsifal al
Liceu, van glossar la figura de
les dues grans sopranos men-
tre les seves veus ressonaven a
la sala.
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La Generalitat no
promocionarà només la
música en català
Efe
CANNES

L’Institut Català d’Indústries
Culturals (ICIC) projecta
canviar la política de promoció
musical i no donar suport
exclusivament als grups que
canten en català. Així ho va
explicar ahir a Cannes, on
s’inaugurava el MIDEM, el
director d’aquest organisme de
la Generalitat, Xavier Marcé.
“Una cosa és fer discriminació
positiva amb el català i una
altra de molt diferent és fer
discriminació negativa amb el
que no és català”, va dir Marcé,
per a qui la política de la
Generalitat de promoció d’allò
català que s’ha fet fins ara ha
arribat a crear un “cansament
per sobreexposició”.


