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Coproducció entre el festival empordanès i el Teatre Español, que coincideix amb l’Any Mozart

Mario Gas estrenarà al 2006
un ‘Don Giovanni’ a Peralada

Amb la voluntat d’estrènyer
lligams entre el Festival de Pe-
ralada i el madrileny Teatro
Español, el seu director, Mario
Gas, anunciava ahir que el
punt de partida d’aquesta
col·laboració serà la copro-
ducció d’una òpera, Don Gio-
vanni, que ell va intentar mun-
tar el 1995. Un projecte que ve
de lluny i que adquireix ple
sentit al 2006, quan es com-
memorarà el 250 aniversari
del naixement de Mozart.
“N’he vist molts de muntatges
de Don Giovanni i crec que hi
puc aportar la meva visió par-
ticular”, concretava ahir Gas,
que, en tot moment, va defu-
gir la polèmica sobre si el te-
atre que dirigeix, de caràcter
municipal, vol fer la guitza als
grans coliseus escènics ma-
drilenys com ara el María

Guerrero i el Teatro Real. “No
som la competència de ningú
i, en tot cas, la nostra és una
mirada diferent”.

En relació al fet que justa-
ment la temporada que ve
Lluís Pasqual dirigirà una ver-
sió de la mateixa òpera mo-
zartiana al Real, Gas va avan-
çar que no pensa “anar-la a
veure” per no rebre’n influèn-
cies. Tampoc va veure el mun-
tatge que de Don Giovanni va fer
Calixt Bieito. “La meva pro-
posta serà absolutament res-
pectuosa amb la música, però
la dramatúrgia demana un
canvi d’època, que positivi les
relacions d’amor transgressor
i hi ha molts moments histò-

rics que als protagonistes de
Don Giovanni li van de cara, el
que intentaré és que aflorin
per tal d’extreure’n el més ex-
citant de l’òpera”. “Personal-
ment, no m’importa que s’es-
treni primer a Peralada
-afegeix- i segurament, a l’Es-
pañol no arribaria fins al 2007.

Nova sala a l’Español
Amb un 91 per cent d’ocupa-
ció la temporada passada i
moltes f loretes rebudes per
part de la crítica especialitza-
da, l’Español viu un moment
dolç. La prova més recent n’és
l’estrena, aquest últim cap de
setmana, del Juli Cèsar prota-
gonitzat per l’actor britànic

Ralph Fiennes. Gas, però, no
vol enlluernar-se amb la bona
sintonia que desprèn la seva
direcció al capdavant del tea-
tre municipal madrileny i,
com no, demana més diners.
Per treballar té un pressupost
que no arriba als cinc milions
d’euros, que li permeten fer
dues o tres produccions per
temporada, a més de les dife-
rents estrenes de les compa-
nyies convidades. Ara com
ara, la pròxima fita estructu-
ral passa per créixer. La idea
és obrir una segona sala
(d’unes 120 butaques) a un
edifici annex, de propietat
municipal, que es dedicaria a
espectacles.

Nacho García, que debuta en el gènere líric amb ‘La eterna canción’, revisa el llibret amb Mario Gas,
JOSEP LOSADA

Els teatres de
Valencià volen
la dimissió del
conseller de
Cultura

Ester Pinter
VALÈNCIA

L
a Plataforma de les
Arts Escèniques va-
lencianes va exigir
ahir “responsabili-
tats polítiques” per la

“crisi” que pateix el sector i que
es va plasmar divendres passat
en la “destitució fulminant”
del director general de Teatres
de la Generalitat Valenciana
(TGV), Juan Vicente Martínez
Luciano.

Els representants dels pro-
fessionals valencians van re-
clamar al president de la Ge-
neralitat, Francisco Camps,
que destituís dels seus càrrecs
el conseller de Cultura, Ale-
jandro Font de Mora, i la se-
cretària autonòmica de Cul-
tura, Concha Gómez, ja que,
al seu parer, “ni coneixen ni
reconeixen el sector”.

El col·lectiu va fer públic
aquest reclam a la seu de Va-
lència de la Societat General
d’Autors i Editors (SGAE) a la
qual va acudir una àmplia re-
presentació del sector, unes

120 persones entre actors, di-
rectors i escenògrafs.

La Plataforma va recalcar
que havia rebut “amb gran
preocupació la destitució, ja
que la forma en què s’ha fet
implica una absència de con-
viccions democràtiques per
part de la Conselleria de Cul-
tura”. Denota a més, van dir,
“la poca valoració que es tenia
de Luciano des de la conselle-
ria, ja que en aquests mo-
ments de crisi ell representa-
va el vincle entre els polítics i
el sector professional”. Van de-
nunciar que el sector de les
arts escèniques visqui des de
fa anys “exclòs de les priori-
tats en matèria de política cul-
tural” i van exigir una reori-
entació d’aquesta política.
Segons els professionals, “la
política actual crea les condi-
cions perquè Zubin Mehta di-
rigeixi un concert a València,
però oblida que davant aques-
ta perspectiva única cap
músic valencià podrà arribar
a ser Zubin Mehta”. La plata-
forma va apuntar que després
d’una època de malbarata-
ments “és inevitable una altra
època de retalls”, però van
subratllar que “el sector ha
patit les dues, la primera per
l’exclusió i la segona per la
congelació”. El col·lectiu cele-
brarà una assemblea dilluns
que ve per acordar noves ac-
cions.

Marta Monedero
BARCELONA

Content de
com li van
les coses a
Madrid, on

dirigeix el teatre
Español, Mario Gas
prepara una versió
de ‘Don Giovanni’
que estrenarà a
Peralada el 2006,
coincidint amb el
250 aniversari del
naixement de Mozart.

La sarsuela més oblidada de Sorozábal
➤ Si l’any que ve les propostes Mozart ens
sortiran per les orelles, de moment, al
Castell de Peralada mantenen la vocació
lírica. Comediants hi faran La verbena de la
Paloma, mentre que Nacho García, director
adjunt del Teatro Español, hi estrenarà el 7
d’agost La eterna canción, una de les sarsueles
més desconegudes de Pablo Sorozábal.
Estrenada a Barcelona el 1945, en plena
postguerra i amb Manuel Gas –el pare d’en
Mario– de protagonista, aquesta obra ha
estat 55 anys sense fer-se. Sainet líric amb
llibret de Luis Fernández Sevilla, La eterna
canción compta ara amb direcció musical de
Manuel Gas –germà d’en Mario– i transcorre
al Madrid dels anys 40, on una colla de joves
lluita per tirar endavant. “L´únic espai de
llibertat que tenen és la música”, concreta
Nacho García, que posa en escena aquesta
revisió firmada per Ángel Fancio. “L’hem

pentinada per treure-li els elements més
costumistes”, diu García, però se’n conserva
la música, és una “sarsuela magnífica, que
pica l’ullet als ritmes moderns: un pasdoble,
un foxtrot, el jazz...”. El jove director
confessa cautela a l’hora de debutar en el
gènere, ja que “sovint es veu amb un cert
menyspreu”. En la mateixa línia s’expressa
Mario Gas: “Durant molt de temps, la
sarsuela va ser un pecat, perquè s’associava
al franquisme i més aquí, a Catalunya”.
Aquesta revisió respon a la seva aferrissada
voluntat d’“aprofundir en un compositor,
esmicolar-lo i treballar les seves obres menys
conegudes”. Així doncs, l’Español estrenarà
la temporada que ve El pallaso i Sala bohemia.
Un total de trenta-dos intèrprets
escenificaran La eterna canción, que té com a
protagonistes Enrique Baquerizo, Amanda
Serna i Millán Salcedo (ex-Martes y Trece).

El sector denuncia
el desconeixement

teatral de la
conselleria de

Cultura
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