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Lamúsicaiel
teatrecatalans,
aGuanajuato
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Catalunya serà la convidada
l’octubre que ve del Festival
Internacional Cervantí de
Guanajuato, a Mèxic, un
dels més reconeguts a Llati-
noamèrica en l’àmbit de la
música i el teatre, segons
l’acordtancatahirambl’Ins-
titut Ramon Llull (IRL). La
programació del Festival,
que se celebrarà del 8 al 26
d’octubre, es presentarà a
finals de juny.

L’IRL i l’Institut Català
d’Indústries Culturals
(ICIC) duran a primers de
març la música indepen-
dent catalana al South by
Southwestd’Austinia laCa-
nadian Week de Toronto. ■

Itàliaprotegirà
lesseves101
millorspel·lícules
delahistòria

Jordi Mumbrú
ROMA. CORRESPONSAL

Itàlia, un país acostumat a
protegir monuments i està-
tues de fa més de dos mil
anys, ha decidit conservar
també les millors pel·lícu-
les del país. En total, s’han
escollit 101 pel·lícules ro-
dades entre el 1942 i el
1978, que hauran de ser
restaurades i conservades
com si fossin un tresor, un
bé cultural que s’haurà
d’ensenyar a les futures ge-
neracions. Els escollits són
molts, però els principals
vencedors de la tria han
sigut Federico Fellini, amb
set pel·lícules a la prestigi-
osa llista, i Luchino Viscon-
ti, que n’hi té sis.

De Fellini destaquen
pel·lícules com La dolce
vita (1960) i Amarcord
(1970), mentre que les
més importants de Viscon-
ti són Ossessione (1943) i
Il Gattopardo (1963). Els
encarregats de fer la difícil
tria han format una comis-
sió d’experts coordinats
per Fabio Ferzetti, repre-
sentant de la Giornate
degli Autori, una secció del
Festival de Venècia.

Els experts també han
inclòs dins de la llista les
pel·lícules protagonitzades
pels actors de més renom,
tant a nivell internacional,
com Vittorio Gasman, Mar-
cello Mastroianni i Sofia
Loren, com nacional: Al-
berto Sordi i Totò. I com
que perquè hi hagi guanya-
dors hi ha d’haver perde-
dors, els experts han dei-
xat fora noms com Sergio
Leone i Nanni Moretti. La
polèmica està servida. ■

Quaranta anys després
del debut escènic i
trenta del debut al

Liceu, Edita Gruberova con-
tinua portant el públic al de-
lírium trèmens. La soprano
va celebrar la doble efemèri-
de amb un regal especial, la
seva primera Lucrezia Bor-
gia en un dels seus feus més
devots, i ho va fer amb una
exhibició atordidora de fa-
cultats. Per als esperits més
primfilats, el belcantisme
versió Gruberova, alambinat
en grau extrem, pot ser tan
letal com el vi dels Borja, i la
seva vocalitat no és sobre el
paper la més adient per a
l’assassina en sèrie que és la
protagonista de la peça de
Victor Hugo en què es basa
Donizetti. Les objeccions,
tanmateix, van anar ràpid al
contenidor del material no
reciclable: sons filats, trinats,
un fiato portentós (el la tin-
gut en el concertant del prò-
leg), Gruberova va emprar
tota l’artilleria per posar el

teatre als seus peus. I als que
creuen que és una cantant
freda, els va dedicar un de-
vastador Era desso il figlio
mio, coronat per un impeca-
ble mi bemoll sobreagut que
va certificar el que ja sabí-
em: va ser una nit històrica.

Un cast de primer ordre
va envoltar Gruberova sota
la batuta d’un Stefan Anton
Reck que va tenir la virtut de
no fer-se notar. Josep Bros
és la parella ideal de la so-
prano, i el seu Gennaro es va
beneficiar de la major ampli-
tud del seu cant (¿guanyada,
però, al preu d’alguns sons
oberts i petites tensions?) i
una mai desmentida ele-
gància. Ewa Podlés va ser
un Orsini espectacular en el
brindis, mentre que el so
noble d’Ildebrando D’Arcan-
gelo feia lamentar que la
part d’Alfonso no fos més
llarga. La festa, amb flors i
pancartes, i allargada des-
prés de la funció en un còc-
tel organitzat per la mateixa
cantant, va tenir com a epi-
centre aquest verí per als
sentits que és Edita Grube-
rova. No necessitem cap an-
tídot, gràcies.
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Un verí
sense
antídot

Gruberova va
utilitzar l’artilleria
per posar el teatre
als seus peus

La creu
Ajornada la
reobertura del
Teatre Guasch
El Teatre Guasch, la sala de
petit format de l’Eixample,
continuarà precintat com a
mínim fins dimecres, malgrat

haver reparat, afegit i complert
tot el que exigia l’ECA (entitat
col·laboradora amb l’adminis-
tració) en temes de seguretat,
que va motivar el precinte de la
sala el dia 26. Joan Guasch,
propietari del teatre, assegura
que tot està a punt: “El llistat
de coses que ens exigien ja hi

són, una per una i certificades.
Eren tan petites que eren molt
fàcils d’arreglar: passamans,
llums... Però ara els responsa-
bles de l’ECA diuen que tenen
molta feina i que almenys fins
d’aquí a dues o tres setmanes
no podran venir a revisar-ho.
Hem demanat una reunió ur-

gent amb l’Ajuntament i no ens
reben fins dimecres”. Guasch
està molt amoïnat: “No sé si
imagines què significa tancar
per a nosaltres. Teníem una
funció que acabava diumenge
amb moltes entrades venudes.
No es poden posposar i hem de
tornar els diners”.

LaSalaBeckett
guanyaunassalt

El desallotjament de la sala alternativa sol·licitat per
la immobiliària Núñez i Navarro es retarda un any
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Sembla que la Sala Beckett
ha guanyat el primer assalt
en la lluita contra la tan te-
muda tancada imminent
que manté amb la immobi-
liària Núñez i Navarro, pro-
pietària de l’edifici situat al
carrer de l’Alegre de Dalt,
55. El teatre, inscrit al Cir-
cuit de Sales Alternatives,
podrà continuar exercint la
seva activitat cultural i ar-
tística durant un any més.
El motiu és que la demanda
no s’ha presentat dins dels
15 dies que segueixen al
venciment del contracte.

Aquesta és la decisió que
ha pres la jutge Mireia Bor-
guñó Ventura, magistrada
titular del jutjat de prime-
ra instància número 54, de
Barcelona, en el judici que

es va celebrar el 6 de febrer
per a la resolució d’un con-
tracte d’arrendament urbà
que, segons Núñez i Navar-
ro, no té el caràcter indefi-
nit que defensen els funda-
dors de la sala i signants del
contracte, José Sanchis Si-
nisterra i Luis Miguel Cli-
ment.

El litigi entre les dues
parts està, precisament, en
aquest punt. Segons els de-
mandants, el contracte es
va firmar l’any 1988 i l’ano-
menat decret Boyer va dei-
xar sense validesa tots els
termes indefinit que po-
guessin estar inclosos en els
contractes posteriors al 17
de novembre del 1984.

Els demandats defensen
que les clàusules del con-
tracte especifiquen que la
duració és indefinida i que
aquest fet es va confirmar

amb l’acceptacció de les
obres que es van haver de
fer per convertir una anti-
ga fàbrica en teatre.

Després de saber-se la
resolució no ha sigut possi-
ble contactar amb cap dels
representants del teatre,
que dirigeix actualment
Toni Casares, però pel que
es desprèn de la sentència,
Núñez i Navarro es podria
sortir amb la seva l’any que
ve: “La part demandant po-
dria resoldre el contracte
els anys successius, si ho
denuncia dins el termini
legal”.

20 anys cuidant les parets
LasocietatElTeatroFronte-
rizo es va establir l’any 1988
en una antiga fàbrica de
1.000 metres quadrats per
destinar-la a assaigs. Poste-
riorment es va convertir en

Sala Beckett i s’hi van fer les
primeres obres, amb un
pressupost de més d’un mi-
lió de pessetes. L’any 1999
es va tornar a posar al dia. A
més, s’hi van fer costoses ac-
tuacions de decoració i mo-
biliari. Finalment, el 2005
l’edifici es va adaptar rigoro-
samentalanormativadese-
guretat vigent. L’edifici con-
té diverses aules docents de
l’Obrador, sales d’assaig, un
bar, el teatre i una part des-
tinada a l’administració.

El 29 de maig del 2006 la
societat va rebre un buro-
fax en què se li comunicava
la voluntat de la nova propi-
etària de rescindir el con-
tracte. Aleshores va comen-
çar una lluita que ara ha
vist compensada guanyant
el judici. Però només és un
primer assalt. El decret
Boyer és implacable. ■

La Sala Beckett i l’Obrador, lloc de trobada i estudi d’autors emergents catalans, podrien tancar portes l’any que ve ■ ISABEL MARQUÈS


