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Cartellera
Cines Imperial

11 SALES / Venda d’entrades a  
www.cinesdesabadell.com  
o als caixers automàtics situats als 
cinemes / Telèfon informació 24 
hores: 937 263 131

Green book 
(12 a) 16.00, 19.00, 22.00

La Lego película 
(Apta) 16.00, 18.15, 20.30, 22.45

La Lego pel·lícula català 
(Apta) 16.00, 19.0

Bohemian Rhapsody* 
(12 a) 22.00

Creed II. La leyenda de Rocky 
(12 a) 16.15, 19.15, 22.15

Dragon Ball Super: Broly català 
(7 a) 16.00, 18.10, 20.20

Glass (Cristal) 
(12 a) 10.30

Jefa por acidente 
(7 a) 16.00, 18.15, 20.30, 22.45

Bajo el mismo techo 
(12 a) 16.00, 18.15, 20.30, 22.45

María, reina de Escocia* 
(12 a) 16.15, 19.15, 22.15

Familia al instante 
(Apta) 15.50

The Old Man & the Gun 
(7 a) 18.10, 20.20, 22.30

La favorita 
(12 a) 16.15, 19.15, 22.15

La clase de piano 
(12 a) 16.00, 18.15, 20.30, 22.45

Eix Macià 
Multicinemes

9 SALES / Venda d’entrades a  
www.cinesdesabadell.com  
o als caixers automàtics situats als 
cinemes / Telèfon informació 24 
hores: 937 239 800

Uno más de la familia 
(Apta) 16.00, 18.00

Glass (Cristal) 
(12 a) 20.00, 22.30

La Lego película 2 
(Apta) 16.00, 18.00, 18.15, 22.30

La gran aventura de los Lunnis... 
(Apta) 16.00, 18.00

Bohemian Rhapsody 
(12 a) 20.00, 22.30

Dragon Ball Super: Broly 
(7 a) 16.00, 18.15, 20.30, 22.45

Bajo el mismo techo 
(12 a) 16.00, 18.15, 20.30, 22.45

Jefa por accidente* (7 a) 16.00, 
18.15, 20.30, 22.45

Creed II. la leyenda de Rocky 
(16 a) 16.00, 19.00, 22.00

María, reina de Escocia 
(12 a) 16.00, 19.00, 22.00

Green book   
(12 a) 16.00, 19.00, 22.00 
 
*El dijous, només en VOSE

ÒPERA  L’òpera del sabadellenc Benet Casablancas 
s’estrena avui i es representarà durant quatre dies al 
Gran Teatre del Liceu. Es tracta de la primera obra 
contemporània que acull la sala gran des del 2009

‘L’enigma di Lea’, de 
Casablancas, al Liceu
Albert Ferrer Flamarich  •  @AlbertFFlamari1  #BenetCasablancas 

Un moment d’un assaig de 
l’òpera de Casablancas / ÓSCAR 

ESPINOSA

Amb l’estrena avui d’aquesta 
òpera, L’enigma di Lea del saba-
dellenc Benet Casablancas (Sa-
badell, 1956) –es podrà veure en 
quatre funcions els dies 9, 10, 12 i 
13 de febrer–, el Gran Teatre del 
Liceu sumarà una altra estrena 
contemporània a la sala gran des 
de la seva reinauguració el 1999. 
Els anteriors títols estrenats van 
ser D.Q., Don Quixot a Barcelo-

na (2000) de José Luis Turina, 
Gaudí (2004) de Joan Guinjoan, 
l’òpera de cambra El ganxo (2006) 
de Josep Maria Mestres Qua-
dreny i, per últim, La cabeza del 
Bautista (2009) d’Enric Palomar. 

El projecte sorgeix el 2011, 
quan el professor i filòsof Rafael 
Argullol (Barcelona 1949) i Casa-
blancas van plantejar-se col·labo-
rar en una obra en què la literatura 

i la música convisquessin de forma 
equilibrada. Finalment va sorgir 
L’enigma di Lea, que és considera-
da un conte mític, un mite que en-
tra en confusió amb la pròpia re-
alitat i que, després de diversos 
anys d’espera des de l’acceptació 
de Joan Matabosch quan encara 
dirigia el coliseu de Les Rambles, 
es durà a escena, superant l’actu-
al crisi liceista, en el darrer any de 
gestió de l’actual responsable del 
teatre, Christina Scheppelmann. 

L’argument es basa en una his-
tòria d’amor, encara que així ma-
teix la història d’un secret que 
duu Lea després de viure unes cir-
cumstàncies excepcionals, con-
vertida en protagonista absolu-
ta, que deambula per l’espai i el 
temps, pels països i pels segles, 
nàufraga en l’existència, posseïda 
per una passió gairebé impossible 
de canalitzar.

A L’enigma di Lea, el text fun-
ciona com a catalitzador de la 
música. Un text que Rafael Ar-
gullol va pensar respectant algu-
nes convencions de l’òpera com 
els duos, trios, àries expansives, 
cor, etc. L’obra s’organitza en tres 
parts i quinze escenes. Aquestes 
tres parts responen, en l’estruc-
tura musical, a la idea d’exposició, 
scherzo i un moviment lent final. 
“Són tres grans parts que responen 
a una secció d’exposició a l’inici i 
una culminació al final. En aques-
ta darrera ens interpel·la a tots no-
saltres, espectadors inclosos en un 
important joc de teatre dins el tea-
tre”, explica Casablancas. 

Enmig, hi ha un scherzo que és 
el gran guinyol dominat per Doc-
tor Schicksal que és un personat-
ge tràgic-còmic que simbolitza 
el destí, una força que ens mou a 
tots. “Cada personatge té carac-
terístiques singulars que li donen 
caràcter: la tessitura i un trac-
tament vocal diferent assenya-
len una opció teatral”, afegeix el 
compositor. En aquest sentit, el 
compositor ha cercat una àmplia 
varietat expressiva que inclou 
des del crit i l’Sprechsgesang al re-
citatiu, el melos cantabile i l’ària de 
coloratura. El català i l’italià són 
les llengües que s’escoltaran dalt 
de l’escenari.

Josep Pons n’assumeix la direc-
ció musical, mentre que la direc-
ció d’escena de Carme Portaceli 
situa l’acció en un futur distòpic i 
uniforme en el marc d’una impres-
sionant escenografia cúbica a càr-
rec de Paco Azorín. El primer acte 
té lloc en temps indeterminat, 
mentre que els actes segon i ter-
cer són clarament contempora-
nis. “Té un caràcter cíclic pels seus 
elements i planteja grans temes, 
actuals i associats a la condició hu-
mana”, emfasitza Casablancas.

El repartiment estarà integrat 
per Allison Cook com a Lea, José 
Antonio López com a Ram, Xa-
vier Sabata com a Dr. Schicksal, i 
comptarà amb un total d’onze so-
listes més el cor i l’orquestra del 
Gran Teatre del Liceu.

Catalunya 
Música 
retransmetrà 
en directe 
l’òpera el 12 de 
febrer i TV3 
l’enregistrarà 


