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El president de l’Orfeó
Català, Fèlix Millet, va ser
l’encarregat de presentar
ahir els Cicles de Primave-
ra 2007 del Palau de la
Música, que s’encetaran el
17 de febrer vinent amb un
concert de la Cobla Sant
Jordi-Ciutat de Barcelona
que dirigirà Virginia Mar-
tínez. El primer dels qua-
tre cicles, el de Cobla, Cor
i Dansa al Palau, disposa
d’un pressupost de
153.000 euros; 48.000
dels quals provenen de
l’aportació que fa el Cen-
tre de Promoció de la Cul-
tura Popular i Tradicional
Catalana. En aquest cicle,
que manté l’estructura ha-
bitual de quatre concerts
amb presència de cobla,
un concert de coral i un re-
cital de ballet, també hi
col·labora el diari El Punt.

El director del cicle,
Jaume Comellas, va desta-
car la presència de peces
del compositor homenat-
jat en l’actuació conjunta
que oferiran la Cobla Sant
Jordi-Ciutat Barcelona i la
Mediterrània, el 3 de març,
i també en l’actuació de
l’Esbart Dansaire de Rubí
el 5 de maig, que a més de
recuperar El carnestoltes
oferirà dues estrenes sobre
música del mateix Serra.
Comellas va remarcar
també que aquest és el pri-
mer cop que una directora
que es troba «al marge del
nostre món cultural» diri-
geix el concert de més re-
lleu simbòlic amb l’estre-
na de la composició encàr-
rec, obra de Llorenç Bal-

sach. Virginia Martínez és
de Molina de Segura, a
Múrcia. Comellas també
va remarcar la recuperació
d’un transcendent poema
per a cor i cobla, obra de
Rafael Ferrer, que centrarà
el recital per la Cobla Sant
Jordi-Ciutat de Barcelona,
la coral Cantiga, la coral
Briançó i l’Agrupació Co-
ral Cardedeuenca, dirigits
per Josep Prat, el 17 de
març. La parcel·la coral
anirà a cura del Cor de No-
ies de l’Orfeó Català, que
dirigeix Lluís Vilamajó
amb un suggeridor recor-
regut musical per diversos
països, el 21 d’abril. Co-
mellas va aprofitar la seva
intervenció per reclamar al
director general esforços
per normalitzar la cobla.
Ramon Fontdavila li va
prendre la paraula i va

anunciar que s’ha fixat
com a repte «atorgar reco-
neixement i autoritat a
aquestes manifestacions
culturals» massa cops
considerades de «segona
categoria».

Els diumenges al Palau
Del segon cicle que conso-
lida la vella tradició de
concerts dominicals, que
disposa d’un pressupost
de 200.000 euros, destaca
el concert que oferirà el
duo de pianistes formats
pels germans Luis i Víctor
del Valle, el 4 de març.
També la interpretació de
dos prestigiosos conjunts
simfònics alemanys
–l’Orquestra de l’Estat de
Brandenburg de Frankfurt
an der Oder i l’Orquestra
de la Ràdio de Colònia–,
juntament amb la JONC

Sinfonietta; i l’audició de
la Passió segons sant Ma-
teu, de Bach, que interpre-
tarà el cor Lieder Càmera i
l’Orquestra Barroca Cata-
lana. Pel que fa el tercer ci-
cle, hi ha l’anomenat Con-
cert de Tarda al Palau, al
qual destinen 174.000 eu-
ros, amb sis concerts asse-
quibles i populars en hora-
ri de tarda de dies feiners, i
que van de la música clàs-
sica al jazz. El concert
inaugural presenta un mo-
nogràfic de Franz Josep
Haydn amb el Cor Jove de
l’Orfeó Català i el seu di-
rector, Esteve Narbona, i
l’Orquestra de Cambra
Terrassa 48; serà el 5 de
març. El cicle d’orgue in-
clou dos concerts: un
d’Óscar Candendo, el 23
de març, i un altre de Hein-
rich Walter, l’11 de maig.

El compositor Joaquim Serra centra
el cicle Cobla, Cor i Dansa al Palau
El director general de cultura tradicional es compromet a normalitzar el gènere

Virginia Martínez, dirigint l’Orquestra del Festival de Santo Domingo. / RICARDO HERNÀNDEZ

� La figura del compositor Joaquim
Serra adquireix un protagonisme
central en l’edició d’enguany del ci-
cle Cobla, Cor i Dansa al Palau per

A. VIVES / Barcelona una doble commemoració: la del
centenari del seu naixement i la dels
cinquanta anys de la seva mort. El di-
rector d’aquest cicle, Jaume Come-
llas, va aprofitar la presentació per

demanar al recentment estrenat di-
rector general del Centre de Promo-
ció de la Cultura Popular i Tradicio-
nal Catalana, Ramon Fontdevila, un
esforç per «normalitzar» el gènere.

� Juan José Otegui és el
Sr. Green, jueu ortodox ju-
bilat i vidu reclòs a casa se-
va que es refà d’un atrope-
llament i que rep Ross
Gardiner (Pere Ponce).
Aquest és un executiu ob-
sessionat en la feina que
provoca un accident i que
el jutge condemna a assis-
tir la víctima. Visitando al
Sr. Green, un text del 1996
del dramaturg nova-
iorquès Jeff Baron que es
representa arreu del món
amb èxit, suposa el debut
com a director de Juan
Echanove, i és una obra
oberta a l’esperança, en
què s’imagina que, amb
poc, «es pot construir un
món millor», comenta
Otegui.

Echanove, que ja s’ha-
via iniciat com a productor
amb El precio (en què Ote-
gui sobreeixia sobre el ma-
teix actor mediàtic), va de-
cidir esperar que els dos
intèrprets tinguessin
l’agenda lliure per tirar en-
davant la producció, que
es va estrenar el novembre
del 2005. Des de demà (di-
vendres és l’estrena proto-
col·lària) fins al 4 de febrer
es representa al Romea.
Otegui celebra la direcció
d’Echanove, que supera la
temptació de voler repre-
sentar cada paper. El vete-
rà actor, que assegura tenir
un gran respecte pel públic
barceloní, elogia el seu
personatge, que commou i
provoca el riure i el plor
dels espectadors. Per Ote-
gui, l’obra conclou que
«l’objectiu final de la
nostra vida és la compren-
sió».

L’actor català Pere Pon-
ce, popularitzat per la seva
intervenció en la sèrie de

televisió Cuéntame i que
feia onze anys que no ac-
tuava a Barcelona, troba el
nexe dels dos personatges
en la soledat de cadascú
(«l’un es refugia en la fei-
na i l’altre, al seu pis»).

Jueus i antagònics
Tant el senyor Green com
Ross són jueus. L’un és or-
todox i, l’altre, en canvi, es
distancia de les estrictes
normes d’aquesta religió,
possiblement a causa de la
seva condició d’homose-
xual. Pel directiu de l’em-
presa Focus, Jordi Martí-
nez, el recurs de la religió
(un reclam per a la colònia
jueva de Manhattan) ser-
veix per qüestionar els
prejudicis, i «què passa
quan sortim de les nor-
mes».

La peça, de dues hores
de durada, és una copro-
ducció del Teatre Romea,
La Llave Maestra i Penta-
ción. Jordi Martínez, di-
rectiu de l’empresa pro-
ductora Focus, lloa aquest
text, «aparentment sen-
zill» en què es reflexiona
sobre la llibertat d’expres-
sió, i del deure «d’escoltar
el contrari» per aprendre a
ser tolerant. Per Martínez,
aquest títol encaixa per-
fectament en la programa-
ció del Romea, que, des-
prés, prepararà la tempo-
rada de Plataforma, en
què també es qüestiona «el
fanatisme religiós i la crisi
del món occidental». Per
Ponce, Visitando al Sr.
Green qüestiona el com-
portament humà com a
Plataforma, tot i que men-
tre la segona peça «fustiga
més», l’obra en què inter-
vé «és més reconfortable,
més oberta a l’esperança i
al diàleg».

El Romea fa «Visitando al Sr.
Green», el cant a la

convivència amb què
Echanove debuta de director

JORDI BORDES / Barcelona

� El director Lluís Pas-
qual torna al Teatre Lliure
amb el text contemporani
Mòbil, de Sergi Belbel, ac-
tual director artístic del
TNC. Des d’avui i fins al
18 de febrer es podrà veure
la coproducció estrenada
al Centre d’Arts Escèni-
ques de Reus (CAER), que
fa una crítica ferotge de
l’ús del telèfon mòbil (i la
incomunicació personal
que, paradoxalment, com-

porta) a partir d’un atemp-
tat terrorista en un aero-
port. Rosa Novell, Marta
Marco, Maife Gil i el de-
butant Carles Francino
protagonitzen el reparti-
ment. Lluís Pasqual va
trencar el parèntesi de nou
anys sense intervenir en la
programació del teatre (a
qui s’ha ofert la direcció
artística) la temporada
passada amb una sessió
doble de Shakespeare
(Hamlet i La tempestat).

El Lliure recupera Pasqual
amb una comèdia de Belbel

J.B. / Barcelona

� Lúcid explica com una
noia dóna un ronyó al seu
germà de 10 anys (que ini-
cialment el rebutja en con-
siderar que ja ha assolit el
zenit de la seva vida) i,
quinze anys més tard, li
exigeix que li torni.
L’obra, coproducció de La
Planeta de Girona, és el re-
sultat d’un treball iniciat el
curs passat a l’Obrador en-
tre actors catalans i el dra-

maturg i director argentí
Rafael Spregelburd. L’au-
tor concep el teatre com un
espai en què qüestionar la
realitat a través del llen-
guatge i fer jugar l’espec-
tador entre el que és real i
el que és somniat. La co-
mèdia «desoladora», se-
gons defineix Spregel-
burd, es va estrenar a Tem-
porada Alta i s’estarà a la
Sala Beckett des d’avui
fins al 21 d’aquest mes.

Després d’una primera
trobada entre els actors i el
dramaturg l’octubre del
2005 a l’Obrador de la
Beckett, l’autor es va deci-
dir a arrencar un text que
van refer l’estiu passat, en
unes jornades a Argela-
guer. Spregelburd, que té
companyia a Buenos Ai-
res, compta que farà poste-
riorment una producció
pròpia a l’Argentina amb
aquest text, que «ha estat

abans traduït que acabat»,
ironitzava ahir. El treball
d’assaig dels actors cata-
lans, que van fer una esta-
da de dos mesos a l’Amè-
rica Llatina i que va servir
per contextualitzar el tea-
tre de Spregelburd i Javier
Daulte a l’Argentina, ha
estat rècord per al director
ja que habitualment dedi-
ca un any per presentar els
seus muntatges, sempre en
sales de petit format.

L’autor Spregelburd debuta amb actors
catalans en una comèdia «desoladora»

J.B. / Barcelona


