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RossiniaSarrià

VEGEU MÀRIUS MOLLÀ LLEGINT UN
FRAGMENT DEL SEU LLIBRE A

CRÍT ICA D ' ÒPERA

L’autor, al Montseny, on es desenvolupa part de la seva novel·la

La soprano Sara Blanch

L’occasione fa il ladro

Autors: Gioacchino
Rossini amb text de
Ferdinando Prividali
Intèrprets: Sara Blanch (Bere-
nice);Marc Sala (Conte Alber-
to); Jorge Tello (Don Parme-
nione); Raúl Baglietto (Marti-
no); Paula Sánchez Valverde
(Ernestina); JuanCarlos Blan-
co (D.Eusebio). Piano: Ma-
nuel Ruiz. Quartet Barcelona.
Direcció escénica: Joan Anton
Sànchez. Direcció artística i
musical: Raúl Giménez
Lloc i data: Teatre de Sarrià
(21 i 22/II/2015)

ROGER ALIER

Important iniciativa la dels
Amics de l’Òpera de Sarrià de
muntar una sèrie de funcions
operístiques en el renovat i bo-
nic teatre de Sarrià, i la de pre-
sentar un títol deRossini, la di-
vulgació del qual farà conèi-
xer la grandesa d’aquest artis-
ta el qual, fa tan sols quaranta
anys, era pràcticament cone-
gut només pelBarbiere di Sivi-
glia i per La Cenerentola.
Han fet servir una reducció

per a piano i quintet de corda
(obra d’AsuntoNessi) i presen-
ten un equip de cantants joves
que es van distingir fent una
representació refinada, puntu-
al i molt ben cantada, en la

qual va destacar sobre tot la so-
prano Sara Blanch (Berenice),
ben secundada per Paula Sán-
chez en el paper de la cosina i
confident Ernestina. Com a
aristòcrata Conte Alberto, el
tenorMarc Sala va donar la ta-
lla, i Jorge Tello va convèncer
en el paper del seu rival Don
Parmenione, el criat del qual,
Martino (Raúl Baglietto), i el
tutor Don Eusebio, completa-
ven el repartiment. Al final
D.Eusebio aprova el doble ca-
sament, que va tenir un èxit
molt notable de públic.c

TOMAS VILHELM

ARXIU

XAVI AYÉN
Barcelona

F rancesc Ferrer i Guàrdia
(1859-1909) no sembla, a
priori, carn de thriller sinó

d’assaig educatiu o històric. El pe-
dagog català, fundador de l’Esco-
la Moderna, executat per la seva
presumpta instigació de la Setma-
na Tràgica, és un personatge clau
a El mestre (Edicions B), la no-
vel·la protagonitzada per un dei-
xeble seu i amb què el seu autor,
l’enginyer industrial Màrius Mo-
llà (Barcelona, 1966), abandona
el pseudònim d’Andrés Vidal,
amb el qual havia publicat tres
novel·les històriques des de l’any
2010.
Mollà insereix en els turbu-

lents fets d’inicis del segle XX
–que inclouen l’atemptat de Ma-
teo Morral contra Alfons XIII–
la història d’un home que, des-
prés de tornar de França, s’ins-
tal·la en una comunitat de llenya-
taires del Montseny i hi posa en
pràctica els principis de l’Escola
Moderna. L’acció s’alternarà, en
constants flashbacks, amb els ini-
cis d’aquesta institució educativa
a Barcelona. “No volia una obra
biogràfica, sinó mostrar el naixe-
ment de la laïcitat a l’escola, en
una època en què eren dolentes i
poc científiques”.
Mollà veu Ferrer i Guàrdia “no

com un visionari, sinó com a algú
amb visió, un pioner que va ser

pragmàtic i més lliurepensador
que anarquista”.Moltes de les se-
ves idees es realitzen avui, “com
l’educació mixta quant a sexes,
però d’altres encara n’estem
lluny, com la barreja de diferents
estrats econòmics”. L’autor creu
que “avui, cent anys després, la
necessitat ja no és extirpar la reli-
giositat del sistema; algunes vega-
des fins i tot les propostes renova-
dores vénen de centres religio-
sos, com és el cas dels jesuïtes,
que analitzen l’índex de fracàs vi-
tal, no l’escolar, és a dir, la gent
amb títol que, tot i això, fracassa
en aquesta societat líquida”.

Temes tan actuals com el mal-
tractament a les dones o els nens
hiperactius apareixen en un con-
text que alterna escenes urbanes
i rurals. “M’interessava mostrar
comunmestre vocacional canvia
per bé la vida d’un nen”. Admira-
dor deKenFollett, PhilippeClau-
del o Alessandro Baricco, Mollà
somia amb què Ferrer i Guàrdia
tingui, un dia, una producció au-
diovisual que li faci justícia, i pre-
para una altra novel·la sobre els
principis del feminisme.c

- Butaca demassatge programable.

- Màxim confort i elegància.

- 8motors independents: lumbar, cervical,

glutis i cames.

- Reclinable fins a 140o i giratori fins a 360o.

- 2 colors: beix o negre.

BUTACA RELAX 2 PECES AMB REPOSAPEUS

Per tan sols

199’95€
399€
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Fes la comanda de forma ràpida i senzilla trucant al 902 996 838
o a través de www.seleccionlavanguardia.com.
Horari de dilluns a divendres de 9.00 h a 17.00 h; dissabtes, diumenges i festius de 10.00 a 14.00 h.
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Emplena aquesta cartilla amb 4 dels cupons que es publicaran al llom de La Vanguardia.2

*Despesesd’enviamentvàlidesnomésperalaPenínsula.

Rep-los còmodament a casa 3 dies després de fer la comanda.
Contrareembossament: has d’abonar l’import que s’indica més les despeses d’enviament corresponents a cada
producte, que seran de 6,95 €,* IVA inclòs (excepte per a la butaca de massatge, la cinta de caminar i la xemeneia,
per a les quals les despeses d’enviament seran de 19,95 €,* IVA inclòs respectivament), i la cartilla correctament
emplenada amb els 4 cupons. Si la compra s’ha fet en línia i s’ha pagat amb targeta de crèdit només has de lliurar la
cartilla quan rebis el producte.
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COM POTS ACONSEGUIR ELS PRODUCTES

Enganxa aquí el cupó
de La Vanguardia

Enganxa aquí el cupó
de La Vanguardia

Enganxa aquí el cupó
de La Vanguardia

Enganxa aquí el cupó
de La Vanguardia

COMPRA QUALSEVOL PRODUCTE

AMB
TAN SOLS4
CUPONS

Si no tens la cartilla, la pots descarregar a
www.seleccionlavanguardia.com

FES LA TEVA COMANDA ARA!

Consulta les bases completes de la promoció a www.seleccionlavanguardia.com

- Cristals deSwarovski®Zirconiade3 i 6mm.

- Material: plata esterlina.

- Arracades amb tancament de papallona.

- Cadena de 45,2 cm de longitud.

- Braçalet de 54 peces i 17,5 cm de llarg.
159€

Per tan sols

39’95€

CONJUNT ZIRCONIA PENJOLL,
CADENA, ARRACADES I BRAÇALET

MàriusMollà publica una intriga sobre un deixeble del pedagog

Ferrer iGuàrdia,de thriller


