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POLÍTICAwEl presidentRajoy
va proclamar ahir el caràcter
de “qüestió d’Estat” per a la
defensa del castellà i la seva
promoció a l’exterior.Ho va
fer en presentar alMuseu
Reina Sofia, amb la vicepresi
denta Soraya Sáenz Santama
ría i elministre ÍñigoMéndez
deVigo, el plaEl español,
lengua global, que entre altres
mesures preveu la designació
d’ambaixadorsdel castellà, la
creació d’unErasmus iberoa
mericà i l’establiment de des
gravacions fiscals de fins a un
90%per a accions d’impuls de
la llengua. / Redacció

Rajoy defensa
el castellà coma
“qüestió d’Estat”

‘Matria’, d’Álvaro
Gago, guanya un
premi a Sundance
CINEMAwElgallecÁlvaro
Gagoguanyaelgranpremidel
jurataSundancepel curtMa
tria, unal∙legatcontraelmite
delmatriarcataGalícia.
Aquest festival impulsatper
RobertRedfordés laprincipal
citadecinema independentals
EstatsUnits.El filmdeGago
narraenvintminutsundiaa la
vidade laRamona,unadona
queambprou feinesescomu
nicaambel seumarit i quees
refugiaen la relacióambla seva
filla i la sevaneta. /Redacció

MarkFry, llegenda
del folk, cap de
cartell delMUD
MÚSICAwEl britànicMark
Fry, autor d’un dels discos de
culte del folk psicodèlic,Dre
aming with Alice, serà una de
les grans atraccions del festi
val MUD (Músiques Disper
ses), que se celebrarà a Lleida
del 8 a l’11 de març vinent,
cita obligada per als amants
del folk rock. En aquesta
edició del MUD destaca, a
més, la presència d’Estas
Tonne, un dels guitarristes
més prestigiosos de l’escena
internacional, encarregat de
clausurar l’esdeveniment
musical. / P. Echauz

PANORAMA

Disney on Ice es
torna a instal∙lar
al Sant Jordi
ESPECTACLEwDisneyonIce
presentanouespectacle,Un
mónmàgic, al SantJordi.Del 15
al 18de febrervinent,Mickey,
Minnie,Donald,Goofy iDaisy
emprendranunviatgepels
monsd’El rei lleó,Lasireneta,
PeterPan iFrozenamblabri
llantorquebrindaelpatinatge
sobregel.Els subscriptorsde
LaVanguardiapodenaconse
guirundescomptedel20per
centenelpreude lesentrades
pera l’espectaclea travésdel
webEntradesdeVanguardia
(www.entradas.lavanguar
dia.com). /Redacció

Els Amics de l’Opera de Sarrià atreuen nous públics amb tres títols més de cambra

Comenganxarse a l’òpera
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

E l repertori de cambra
de l’òpera és amplís
simiserveixcomamí
nimperquèmoltagent
s’acabi enganxant al

gènere. És àgil, no implica un gran
dispendi, permet donar sortida a
nous talents vocals i, a més a més,
passa com un aperitiu... Res de les
tresoquatrehoresdebutacaquees
viuen periòdicament al Gran Tea
tredelLiceu,perentendre’ns.
ElsAmicsde l’ÒperadeSarrià ja

fa quatre temporades que cobrei
xen aquest buit que en general pa
teix la programació operística a
Barcelona.Hihapúblic.Esdemos
tracadatemporada–iambaquesta
ja són quatre– al Teatre de Sarrià,
un espai que pot semblar un petit
Liceu,amblasevapetitaorquestra,
els seus subtítols... i amb el gaudi
afegit que suposa la proximitat
ambl’escena.
Són tres títols en total per tem

porada. Sobretot òperes belcantis
tes, ja que cada any, amb l’afany de
fer les seves cinc farses, a Sarrià
brinden un Rossini: aquesta vega
da li toca el torn a L’inganno felice
(el 19 i el 20 demaig). Un parell de
mesos abans, però, el mes demarç
(17 i 18), pujarà a escena L’isola di
sabitata, el títol cambrístic que
el sevillà Manuel García va com
pondreper apiano l’any 1831. I per
començar la temporada, aquest
cap de setmana (27 i 28 de gener)
puja a escena Il campanello, de
Donizetti.
La trama –el clàssic triangle

amorós– és especialment hilarant,
i sorprèn queDonizetti l’escrigués
haventperdutenaquellmomentla
dona i la filla a causa de la pesta. El
fetques’ocupéstambédel llibret fa
que l’entesa entre música i text si
gui extraordinària. I –alerta– tam
béhihauncor.Aquesta és lanove
tat dins l’Academia Concertante,
l’engranatge artístic i pedagògic

quehihadarrered’Amicsdel’Òpe
ra de Sarrià, amb Assunto Nese i
RaúlGiménezcomaresponsables.
Així, a l’orquestra de vint músics
s’afegeixarauncordevuitveusper
a aquest Donizetti. Al repartiment

hihaRaúlBagliettocomaDonAn
nibale, PedroQuiralte comEnrico
–javaferaquíLacambialedimatri
monio, de Rossini, fa un parell
d’anys– i la jove italiana Irene Ce
lle, en el paperdeSerafina.Comés
costum,Nese assumeix la direcció

musical, i Giménez, la preparació
vocal i ladirecciód’escena.
Ha estat una sort la cessió per

partd’unprivatd’unaescenografia
que per casualitat encaixa amb el
tarannà de vodevil d’aquest Doni
zetti, amb portes que es tanquen i
s’obren.PerprimeravegadaSarrià
disposa d’una estructura gran en
escena. I del vestuari se n’ocupa
Núria Cardener, que col∙labora
amb el Liceu i se’ls va oferir per a
aquestmuntatge.
“La gent se sorprèn que cada tí

tolesfacinomésduesvegades”,diu
Nese.“Volemportarelsmuntatges
aaltres teatresdeCatalunya, jaque
estemdemostrantquehipothaver
un públic. A Sarrià hi ve gent fins i
totdeforadelaciutat,comprenper
internet, tenencuriositat”.
Seria, doncs, una mena d’Òpera

aCatalunya, el cicle que es formaa
partir de la temporada d’òpera de

Sabadell, però en format de cam
bra?
“Perquèno?–responNese–.Po

dríem encaixar també en teatres
més petits, fer territori. És més, el
que ens agradaria és fer coproduc
cions. Seria la manera de garantir
més funcions, una cosa que ja po
semenpràcticacadaanyambÒpe
raenRuta, aquí aSarrià.Elproble
maésque laparaulaòperaespanta,
s’identifica amb una cosa cara de
muntar. Si es fa aSarrià, pensen, és
perquèalbarrihihaunaltrenivell,
però en realitat és el treball de la
gent que hi ha al darrere el que ho
fa possible. Si cada teatre de cada
localitat muntés els seus Amics de
l’Òperageneraríemun territori re
al”, concloueldirectormusical.
El pressupost de la temporada

s’acostaals70.000euros.Is’espera
una altra petita aportació de laGe
neralitat comlade l’anypassat.c

ÀLEX GARCIA

Assaig ahir, a Sarrià, d’Il campanello, amb l’Orquestra Barcelona Concertante i Assunto Nese dirigint

Aquestcapdesetmana
esveurà ‘Ilcampanello’,
unafarsaqueDonizetti
vaescriureicompondre
enmorir ladonai lafilla

No t’adormis, ‘patesi’

LesciutatsEstat van sorgir a
Mesopotàmia fauns5.000
anys.Aleshores apareixuna
espècied’alcaldeoencarregat:
elpatesi. Controla la construc
ciódecanalsde reg, dics, tem
ples i sitges i aplica i administra
els tributs, quehadepagar tota
lapoblació. Peròelpatesi sem
pre compta ambunconsell –en
elmillor sentit de laparaula–
d’aristòcrates i sacerdots que
l’assessorenen les seves funci
ons i estratègies.Unconsell
semblant es va citar ahir enun
dinar alCercledelLiceu, al
voltantdel presidentdel lobby
BarcelonaGlobal,Gonzalo
Rodés, queva fer el seudia
gnòstic sobre els canals, els

dics, els temples i les sitgesque
necessita, 50 seglesmés tard,
aquesta ciutatEstat queés
Barcelona.
Al capdavantd’unaentitat

amb700socis (dels qualsun
20%estrangers),Rodés segue
ix la filosofia que, per reacció,
va inspirar l’exentrenadordel
BarçaLouis vanGaal quanva
retreure aunperiodistaque fos
“semprenegatiu”.Rodés, con
tràriament, sempreéspositiu.
Només li interessa sumar. Sap
que la críticadivideix, dema
neraquedestaca el que l’uneix
amb l’administraciómésqueel
quehipuguihaver endes
acord.Mésel quehaproposat
queel que li han tombat.
Ara confia queprosperi una

iniciativa–proposadaalGo
vernespanyol–debonificació
fiscal per a estrangers. “És
talentqueavuino tenim”. Si
venen, tributaran: elBrexit

està omplintEuropadenòma
des.Comelspodematreure?
Doncs ambbeneficis fiscals,
per exemple.Cincgransdes
patxosd’advocatshanelaborat
l’informequeesgrimeixBarce
lonaGlobal (i hohan fetde

franc: és l’economia col∙labora
tiva). Itàlia i Portugalhanco
mençat aoferir avantatges.
Què farà elpatesi local? “Si no
ho femaviat, perdrem l’oca
sió”, alertaRodés.
Almónhihamigcentenar

deciutats comaquesta, i,mal

grat tot (la crisi econòmica, la
crisi immobiliària, la crisi polí
tica, els atemptatsde l’agost...),
el potencial barceloní encara
és enorme.Però li potpassar el
mateixqueaaltres ciutats,
entotsolades enels seus èxits.
Rodésvacitar els casosde

Milà, queesvaquedar enfan
gadaen laTangentopoli i va
deixarde serun lloc atractiu, i
Miami, quevadeixarde ser
MiamiViceenpart gràcies a la
cultura. “No tenenelnostre
romànic, peròara tenenuna
firad’art potentíssima i com
peteixenambNovaYork”.
“Aquí tenimaquest clima [20
graus a l’exterior, ahirmateix,
enple gener] i elBarça a+16,
peròhemdereaccionar; tenim
l’oportunitat de serdecisius”.
De fet... enquè?Resgaire

concret: es tractaquepatesi,
aristòcrates i ciutadania remin
junts, i sempreenpositiu.

EL MIRADOR

Ignacio Orovio

Barcelona Global
treballa perquè
el talent estranger
que arribi tingui
beneficis fiscals


