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Passió perMozart a Lleida
amb‘Les noces de Fígaro’
Més de tres quarts d’entrada al Teatre de la Llotja

MÚSICAÒPERA

La Llotja de Lleida va gaudir ahir d’una de les millors creacions operístiques deMozart.

MAGDALENA ALTISENT

❘ LLEIDA ❘ No es va omplir l’afora-
ment de mil localitats delTea-
tre de la Llotja de Lleida però
va faltar poc, amb més de tres
quarts d’entrada, per disfru-
tar ahir a la nit d’una de les òpe-
res de major renom,Les noces
de Fígaro, en una nova produc-
ció delsAmics de l’Òpera de Sa-
badell. Els fans de l’òpera no es
van perdre una de les millors
creacions musicals del geni Mo-
zart, amb el baríton de Cerve-
raToni Marsol al paper de Fí-
garo, juntament amb la sopra-

no NúriaVilà i un ampli elenc
de cantants, a més dels cors dels
Amics de l’Òpera de Sabadell
i la música de l’Orquestra Sim-
fònica delVallès.
Les noces de Fígaro va ser

l’única òpera queMozart no va
escriure per encàrrec i la va te-
nir enllestida en amb prou fei-
nes sis setmanes, estrenant-se
aViena el 1786. Des d’alesho-
res, aquest vodevil còmic escrit
en italià, del qual es va poder
gaudir a la Llotja amb sobre-
títols en català, ha repetit l’èxit

de públic en totes les versions
estrenades.Aquesta nova pro-
ducció, que forma part del ci-
cle Òpera a Catalunya, es va
estrenar el passat 28 d’octubre
alTeatre La Faràndul·la de Sa-
badell i dimarts passat es va re-
presentar alTeatre Fortuny de
Reus. Després del pas per Llei-
da, l’espectacle arribarà la set-
mana vinent alTeatre Kursaal
de Manresa i els teatres-audi-
toris de Sant Cugat i Granollers
en una gira que finalitzarà el
20 de novembre aTarragona.

TEATREANIVERSARI
J.GÓMEZ

Teatre de Butxaca celebra els seus 30 anys a l’escenari
❘MOLLERUSSA ❘La creació d’un club
de lectura o d’iniciació a l’es-
criptura teatral són algunes de
les activitats que celebraràTe-
atre de Butxaca per commemo-

rar els seus 30 anys d’existèn-
cia sota el lema de Saó de Po-
nent. La presentació del cicle
es va dur a terme dijous al te-
atre L’Amistat amb la presèn-

cia del doctor en filologia cata-
lana Francesc Foguet, que va
remarcar que“saber descodifi-
car el teatre és una forma d’en-
tendre el món”.

Barcelona recorda
Jesús Moncada
amb textos i dolços

LITERATURAHOMENATGE

❘ BARCELONA ❘ Jesús Moncada i
Jaume Fuster, escriptors co-
etanis, coincidiran avui dis-
sabte (18.30 h) a la Bibliote-
ca Jaume Fuster de Barcelo-
na en un acte en el qual es
commemorarà el desè ani-
versari de la mort de l’autor
de Mequinensa i els deu anys
també de la inauguració de
la biblioteca a la qual l’es-
criptor barceloní dóna nom,
ubicada a la plaça de Lesseps
del barri de Gràcia, on va re-
sidir Moncada.

L’activitat d’homenatge a
Moncada consistirà en la lec-
tura dramatitzada de contes
del volumHistòries de la mà
esquerra, amb la participa-
ció del grup de lectura de l’as-
sociació de Mequinensa La
Dona, el grup de teatre Gar-
binada i l’ajuntament de Me-
quinensa. Els assistents, a més
de degustar la narrativa de
l’autor deCamí de sirga, po-
dran tastar també rebosteria
típica deMequinensa com les
coques de Sant Blai i Santa

Àgueda; els pastissets de co-
dony elaborats per La Do-
na i altres dolços aportats per
particulars per a l’ocasió.
Aquest homenatge forma
part del cicleBifurcacióMon-
cada, fent memòria Monca-
da, amb el qual el barri on va
viure l’escriptor els últims
anys de la seua vida comme-

mora el desè aniversari de la
seua mort.

Es va iniciar el mes passat
amb l’estrena a l’AlmeriaTe-
atre de l’obra Bifurcació
Moncada i conclourà l’11 de
novembre amb la represen-
tació de De Dante un 1 de
desembre – de Moncada a
Muntada.

BIBLIOTECA DE GRÀCIA

Els actes es duran a
terme en una biblioteca
del barri de Gràcia,
on va residir l’escriptor

Obres de la lleidatana Lídia Arenilles a Ekke Gallery
❘ LLEIDA ❘ L’espai Ekke Gallery de Lleida exhibeix diverses obres
de la pintora lleidatana LídiaArenilles, formada a BellesArts
fa deu anys, en la seua primera exposició pública després
d’una trajectòria d’èxit en àmbits privats.

Coldplaymostra noves cançons a Facebook

❘ LONDRES ❘ La banda britànica Coldplay va revelar dijous un
fragment d’una de les seues noves cançons a través del seu
perfil a la xarxa social Facebook.El tema, que no porta títol
però que van publicar acompanyat de les etiquetes “#AO-
AL” i “#AHFOD”, és presumiblement un avançament de
A Head Full Of Dreams, l’àlbum que ja han anunciat que
publicaran pròximament.

Acord entre el Teatre del Liceu i els seus treballadors

❘ BARCELONA ❘ El comitè d’empresa del GranTeatre del Liceu va
desconvocar ahir la vaga prevista per a les funcions de la su-
perproducció Benvenuto Cellini a càrrec deTerry Gilliam,
que s’estrena demà, i els concerts de Riccardo Muti, després
d’assolir un acord amb la direcció. Periodificaran en sis anys
l’import de les pagues extra del 2013, 2014, 2015, 2016 i
2017, quantitats que s’avançarien en cas que les administra-
cions augmentin les seues aportacions.

GERARDO SERRANO


