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Barcelona obrirà un
nou espai teatral per a
les marionetes
Redacció
BARCELONA

Des de divendres que ve,
Barcelona comptarà amb un
nou espai escènic, La
Puntual, especialment
dedicat als espectacles de
marionetes. El teatre, situat
al costat de l’Espai Escènic
Joan Brossa, al número 15 del
carrer Allada Vermell, té
previst combinar diferents
muntatges de titelles,
marionetes, ombres xineses i
teatre d’objectes amb
funcions dirigides a tots els
públics. La Puntual oferirà
representacions de destacats
marionetistes juntament
amb una programació
continuada a càrrec del seu
titellaire resident, Eugenio
Navarro. Precisament d’ell
seran les primeres funcions,
els dies 24 i 25 de setembre,
en què presentarà el seu
espectacle de marionetes
Rutines i on també es podrà
veure No toquin les meves mans,
un muntatge d’ombres
xineses de Valeria Guglietti, i
Peces de QVANTUM, de Toni
Zafra. A més d’espectacles de
titelles, el teatre oferirà
regularment cineclub
d’animació, cursos i tallers.

Calixt Bieito estrena
‘Madama Butterfly’ a
la Komische de Berlín
Redacció
BERLÍN

El director teatral Calixt
Bieito obrirà, diumenge que
ve, la nova temporada de la
Komische Oper de Berlín
amb l’òpera de Giacomo
Puccini Madama Butterf ly.
Bieito, que estrenarà per
primera vegada aquest mun-
tatge protagonitzat per la
soprano Juliette Lee i el tenor
Marc Heller, farà un total de
nou funcions fins al 15 de
gener. Però no és la primera
vegada que la Komische acull
una proposta del director
català: Bieito ja va inaugurar
la temporada passada amb
una versió de l’òpera de
Mozart El rapte del serrall.

El Palau de la Música
dóna el tret de sortida
a la nova temporada
Redacció
BARCELONA

La Fundació Orfeó Català del
Palau de la Música va obrir
ahir al vespre la nova
temporada de concerts de la
millor manera que ho podia
fer: amb música i còctel.
L’Orquestra Simfònica del
Vallès, sota la batuta de
Salvador Mas, va interpretar
la Novena simfonia de
Beethoven per a tots els
membres de la fundació i
assistents a la inauguració.

Joaquín Sabina
Cantautor

“Si fas un disc pensant en el
públic estàs perdut”

El cantant publica el nou treball ‘Alivio de luto’
David Broc

BARCELONA

Joaquín Sabina està en
forma. No només ha
mantingut una activitat
literària constant aquests
darrers anys, amb algun
llibre de sonets i una
col·laboració fixa en una
publicació setmanal, sinó
que després de trenta
mesos sense gravar nou
material acaba de publicar
Alivio de luto, un disc en
què es deixa acompanyar
per la poesia de Benjamín
Prado i Luis García
Montero en un àlbum que,
musicalment, ens fa
retrobar el seu vessant més
íntim, auster i emotiu.
D.B.: Ha estat tres anys sense
gravar res... ¿Es fa difícil
tornar a la dinàmica habitual
d’un cantant com Sabina?
J.S.: Sí, costa molt. He estat
tres anys sense pujar a un
escenari i sense posar
discos a les botigues. Però
he aprofitat aquest
descans per fer coses que
volia fer fa molt temps,
fins i tot abans de tenir
l’oportunitat de gravar
discos; parlo de la meva
primera vocació: escriure
llibres. Aquesta sequera de
tres anys d’escenari m’ha
permès treure dos o tres
llibres que m’han donat
molta satisfacció personal
perquè mai hauria cregut
que podria fer-ho. I el cert
és que ara tinc una barreja
de sensacions que van del
pànic a l’entusiasme que
no sé com mesurar.
D.B.: El fet d’estar fora de
l’òrbita musical durant un
temps tan llarg, tot i que és
un artista amb un públic
fidel, no li fa por?
J.S.: Sí, però és una por a
posteriori. Quan et
dediques a cantar i a
escriure, si fas un disc
pensant en el públic estàs
perdut. Has de pensar què
és el que vols escriure, res
més. És veritat que, a
posteriori, quan fas una
gira, sempre et preguntes
si hi haurà gent esperant
escoltar les cançons, i
quina mena de gent serà,
si t’entendran. Tothom em
diu que hi ha expectatives,
però jo no ho crec. Tot i
així, eliminar tres anys de
vertigen, d’hores a la
carretera, d’hotels i
concerts ha estat molt
oxigenador.
D.B.: Es pot dir que realment
ho necessitava.

JORDI GARCIA

J.S.: Sí. Havien estat molts
anys sense parar ni un dia, i
em vaig maltractar molt de
totes les maneres possibles,
que no cal explicar perquè
són prou conegudes per
tothom. Vaig tenir un ensurt
amb la salut que et fa agafar
por i et fa anar més amb
compte. Aquest temps he
canviat de cercle d’amics, ja
no vaig als bars sinó que tinc
un bar a casa i he estat veient
poetes, escriptors i amics
amb els quals no sortia
abans.
D.B.: Què ha après d’aquests
poetes?
J.S.: He après molt, i es nota
al disc. Hi ha una cançó de
Luis García Montero, una de

Benjamín Prado i una de
Caballero Bonald... Ells, que
són molt generosos, diuen
que només han aportat una
petita ajuda, però jo diria
molt més. Hi ha una cançó,
Nube negra, que és una
crònica de la meva

depressió... i vaig fer una
lletra que arrencava d’una
metàfora molt fàcil.
L’endemà, Luis García
Montero va venir a casa i em
va dir que havia escrit la
cançó que jo hauria d’haver
escrit. I això va ser com la
millor manera d’arrencar del
disc. No és que no em veiés
capaç d’escriure aquestes
coses, sinó que no tenia prou
ganes de fer-ho.
D.B.: Però la relació entre els
poetes i els músics no sempre és
fàcil, no?
J.S.: Hi ha una històrica
baralla entre poetes i
cantants. Tots els poetes
volen ser cantats, i la realitat
és que no tots ho poden ser. I
el millor poema del món no
és sempre la millor lletra de
cançó. Jo tinc la sort que els
meus amics poetes són molt
llestos i coneixen el gènere
de la cançó a la perfecció.
D.B.: Què té aquest nou disc que
no tinguin els anteriors?
J.S.: Per una banda té calma i
tranquil·litat. Mai he tingut
tant de temps per madurar
les meves idees. Crec que
potser té un excés de
literatura, perquè tenint en
compte tot el que m’ha
passat no he volgut mentir...
El cert és que en aquest
temps m’he emborratxat més
amb poetes que amb
baixistes. Té molta humilitat

sonora i molta radicalitat,
que és molt més essencial,
però sóc la persona menys
indicada per parlar-ne.
D.B.: Parla com si s’hagués tret
un pes de sobre...
J.S.: Totalment. És un disc
que, per sort, m’he tret de
sobre, i ho dic així de clar.
Un cop edito un disc no el
torno a escoltar mai. Ho veig
com una cosa que ja està feta
i on no cal tornar-hi.
D.B.: ¿Queda lluny, doncs, la idea
d’escriure nou material per a
futures gravacions?
J.S.: Això pensava fa uns
mesos. Quan vaig entregar les
cançons vaig pensar que ja
estava tot fet i que me’n
podia oblidar, per alguna

cosa es diu Alivio de luto,
perquè és com la sortida d’un
llarg túnel, però després vaig
començar a compondre nou
material. I crec que ara estic
fent cançons més inspirades
que les que vaig entregar fa
uns mesos.

“Eliminar tres
anys de vertigen,
de carreteres,
hotels i concerts
ha estat molt
oxigenador”

“Aquest disc té
molta calma i
potser un excés
de literatura. Mai
havia madurat
tant les idees”
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