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� Els solistes de Saló d’A-
nubis executen jocs de
mans mentre intervenen
en l’òpera. El llibretista
Toni Rumbau ha escrit,
conjuntament amb el com-
positor Joan Albert Amar-
gós i el director escènic
Luca Valentino, una òpera
contemporània en què es
juga amb la dualitat caba-
retera d’alegria sòrdida i
de la màgia per escenificar

la vida i la mort de cada
persona.

L’obra, que significa
l’obertura de la inaugura-
ció del Festival d’Òpera de
Butxaca, es representa des
d’avui i fins diumenge al
TNC. És el primer cop que
el teatre públic de les Glò-
ries recull una proposta
d’aquest festival. La peça
es va estrenar a Suïssa i
després s’ha pogut veure a
Darmstadt, dins del pro-

grama cultural de l’Institut
Ramon Llull a la fira de
Frankfurt, i al festival
Temporada Alta. El direc-
tor del TNC, Sergi Belbel,
admet que el Liceu respon
als títols del repertori però
que cal donar més empen-
ta a la creació catalana líri-
ca, «encara que sigui de
manera modesta».

L’equip que ha tirat en-
davant Saló d’Anubis ja va
presentar el 2001 Eurídice

i els titelles de Caront. Al-
tra vegada, els titelles se-
ran presents en aquesta pe-
ça, fonamentalment visual
gràcies als jocs d’il·lusio-
nisme. Valentino compara
la peça amb el que Monte-
verdi es deuria plantejar fa
400 anys. L’òpera d’avui
reuneix, a més de teatre i
música, altres disciplines
artístiques, tot i ser al segle
XXI manté l’esperit de
«taller d’artesania».

Rumbau casa l’òpera contemporània
amb la màgia a «Saló d’Anubis» al TNC

J.B. / Barcelona

Ni tan sols s’ha fet la pre-
ceptiva convocatòria de
premsa per a informar dels
actes i els convidats de la
setmana cultural que cada
any se celebra al voltant
dels premis literaris. Fonts
d’ACPV asseguren que la
direcció de l’entitat està
tan capficada en la campa-
nya de defensa de les
emissions de TV3 al terri-
tori valencià que potser
s’han «oblidat» un poc
dels Octubre. Uns guar-
dons literaris que enguany
es caracteritzaran per la
sobrietat si atenem les no-
vetats que es donen a co-
nèixer des de la web de
l’entitat.

El primer fet destacable
és la substitució del tradi-
cional sopar de lliurament
dels premis per un acte a
l’Octubre Centre de Cultu-
ra Contemporània
(OCCC), seu d’ACPV,
que inclou el reconeixe-
ment dels premiats seguit
d’un còctel. Aquest sopar
ha estat un referent en la
vida cultural valenciana,
en què es reunien polítics,
escriptors, esportistes,
músics i periodistes de tot
l’àmbit lingüístic. La cita
serà ineludible igualment,
però les travesses que es
feien a les taules per saber
el nom de l’homenatjat o
dels premiats ja no es faran
perquè no seran una incòg-
nita. L’organització ha in-
format que enguany s’han
presentat 95 originals a les
cinc categories en què es
divideixen els premis Oc-
tubre. Al premi Andròmi-
na de narrativa s’han pre-
sentat 22 originals; al Joan
Fuster d’assaig, 11; al pre-

mi Vicent Andrés Estellés
de poesia, 20; al premi de
teatre, 15, i finalment, al
premi Ramon Barnils de
periodisme d’investiga-
ció, 27 treballs. Els dife-
rents jurats han avançat la
qualitat dels textos que
han seleccionat i dels
quals coneixerem el resul-
tat final aquest dissabte a
la nit.

Homenatge a Llach
El que ja es coneix és el
nom de la persona home-
natjada, que en aquesta
edició serà Lluís Llach,
qui enguany ha donat per
acabat el seu viatge pels
escenaris de tot el món.
L’homenatge vol reconèi-
xer la trajectòria profes-
sional i cívica de l’artista i
la persona; una trajectòria

de quaranta anys marcada
per la sensibilitat, la cohe-
rència i la fermesa pel
compromís amb la cultura
catalana i el país.

Una altra de les novetats
d’enguany és la retallada
que hi ha hagut en la set-
mana cultural que es fa al
voltant dels premis. El
congrés històric, que l’any
passat es va dedicar a la
Guerra Civil, ha desapare-
gut. També han estat eli-
minades les conferències,
que l’any passat van trac-
tar temes com ara el dret
civil valencià i els docu-
ments sonors de la II Re-
pública. La resta de con-
gressos es mantenen, però
amb una durada de tres
dies a l’OCCC. En el con-
grés de mitjans de comuni-
cació es debatrà sobre els

reptes de la llibertat d’ex-
pressió i la qualitat de la
informació avui, que la
censura i la persecució de
periodistes, en les seues
formes més rústegues o
subtils, continuen vives.
En aquesta cita destaca la
conferència inaugural de
Romà Gubern, que du per
títol Molta informació i
poca qualitat. El XX En-
contre d’Escriptors està
centrat en el 300 aniversari
de la batalla d’Almansa,
episodi de la història dels
valencians que suposà la
l’entrada del País Valencià
en un estat de postració
política i cultural sense
precedents. El XIII Con-
grés de Pensament debatrà
una qüestió sempre d’ac-
tualitat: la creació social
de la memòria.

Els Octubre més descafeïnats
La defensa de TV3 al País Valencià deixa en un segon pla els premis d’ACPV

Lluís Llach serà la personalitat homenatjada en la present edició dels Octubre. / EL PUNT

� La XXXVI edició dels premis Oc-
tubre, atorgats i organitzats per Ac-
ció Cultural del País Valencià
(ACPV), comença a celebrar-se hui

T. RODRÍGUEZ / València sota l’ombra de la sobrietat, ja que
s’han eliminat diverses activitats
cabdals anteriorment i, a més, el so-
par on es lliuraven els premis litera-
ris ha estat substituït per un còctel.

Sembla que l’entitat cultural està de-
dicant tots els seus esforços a la cam-
panya que ja s’ha posat en marxa als
Països Catalans per a salvar les emis-
sions de TV3 al País Valencià.

a primera sessió d’aquesta temporada del
cicle Anna Ricci de l’Associació Catalana
d’Intèrprets de Música Clàssica ha estat de-

dicada a homenatjar la figura de la soprano Carme
Bustamante. L’acte es va estructurar amb una im-
pressionant audició d’un enregistrament de l’Ele-
gia eterna, d’Enric Granados, sobre lletra d’Apel-
les Mestres, de la mateixa Carme Bustamante; par-
laments del president de l’Associació Cecílio Tie-
les, de l’antic rector de la Universitat de Barcelona,
Josep Maria Bricall, del pianista i compositor Ma-
nuel Garcia Morante; presentació d’un llibre ho-
menatge dedicat a la cantant per l’autor i recopila-
dor, el seu germà Antonio Bustamante, i finalment
presentació del concert a càrrec de la directora ge-
neral del conservatori, Maria Serrat. Després, des-
tacats exalumnes, plenament incorporats a la vida
professional operística, van oferir diverses àries en
una única part musical que havia començat amb
una obra per a piano sol, Lorquiana, del ja esmentat
Garcia Morante. Tot l’acte va estar ple com d’una
atmosfera d’enamorament mutu entre els partici-
pants i l’homenatjada, d’ací el títol, que és un frag-
ment de l’Elegia eterna.

Carme Bustamante és una intèrpret delicada que
ens ha donat versions de referència de Granados i
Mompou, que va gaudir d’una etapa al Liceu mag-
nífica, tal com ens va recordar Josep M. Bricall, que
es va cloure en no acceptar Carme Bustamente un
determinat paper que no podia preparar amb garan-
ties. I ja se sap, quan els que comencen no es doble-
guen a les exigències dels poderosos teatres d’òpe-
ra, aquests els esborren de la llista. Jo vaig poder-li
sentir, en un festival d’estiu, anys més tard, uns
fragments de La Traviata que em van fer somniar
en una representació sencera del títol per aquella
veu tan expressiva i delicada i d’un infreqüent tem-
perament poètic.

� Carme Bustamante ha destacat per la
seva capacitat de promoure
iniciatives musicals com els vint
anys d’òpera a la Universitat de
Barcelona. La Generalitat li va
atorgar la Creu de Sant Jordi l’any
1992.

Carme Bustamante ha posat al davant fer una vi-
da personal satisfactòria que, tot i haver cantat ar-
reu, no fos arrossegada a una gira artística conti-
nuada. Ha sabut bastir amb el seu marit, Eugeni Ga-
sull, una família molt musical i també amb els seus
alumnes, a través de l’Aula de Cant del Conserva-
tori del Liceu, hi ha sabut crear una relació cordial i
afectiva. Ha destacat per la seva capacitat de pro-
moure iniciatives musicals com els vint anys
d’òpera a la Universitat de Barcelona. La Generali-
tat li va atorgar la Creu de Sant Jordi l’any 1992.
Quan la recordo em ve sempre al pensament la pri-
mera vegada que la vaig escoltar, en un concert de
musica antiga a Sant Felip Neri en què va cantar
l’Amarilli de Caccini com mai més l’he tornada a
sentir.

L

clàssica | a carme bustamante

La boira
enamorada

� Programa: obres de Garcia Morante, Mozart,

Donizetti i Mascagni per Manuel Garcia Morante i

Eugènia Gasull (piano) i Rosa Mateu, Raquel

Lojendio, Xerach Alonso (sopranos), Juan José

Lopera i Albert Montserrat (tenors), Toni Marsol

(baríton) i Josep Ferrer (baix).

Lloc i dia: VI cicle Anna Ricci. Sala d’actes del

Conservatori Superior del Liceu. Dimarts 16

d’octubre.

JORDI MALUQUER




