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L’enorme teatre de La Passió d’Olesa estrena avui ‘Fang i setge’, dirigit per Joan Font

El gran musical del 1714
JUSTO BARRANCO
Barcelona

LAURA ANDRÉS
Barcelona

L’

enorme teatre de La
Passió d’Olesa, amb
la boca escènica més
gran d’Espanya i la
tercera d’Europa, ja no ressuscitarà només per Setmana Santa. Ja
fa uns quants anys es va pensar
en algun projecte teatral relacionat amb la història de Catalunya
per aprofitar més aquesta espectacular infraestructura amb capacitat per a 1.490 espectadors. Però només la commemoració ara
de la caiguda de Barcelona el
1714 ho ha fet possible: avui s’estrena al seu escenari un espectacular musical que sota el títol
Fang i setge oferirà 13 funcions
els caps de setmana fins a l’11 de
gener i que vol tenir continuïtat
en el temps, de manera que sigui
la Passió de final de la tardor.
Un espectacle que narra la vida de la Barcelona assetjada per
les tropes borbòniques i que reuneix en escena molts ciutadans
d’Olesa i alumnes de l’Institut del
Teatre al costat d’una llarga llista
de noms del teatre i la música catalans: el dirigeix Joan Font, de

‘Barcelona
gòtica’ revela
secrets de la
ciutat oculta

PERE GRIMAU

Una escena del gran musical Fang i setge, que s’estrena aquesta nit a Olesa de Montserrat

Comediants, la dramatúrgia és
de Marc Rosich, la música de Salvador Brotons, que debuta en el
gènere, i, entre d’altres, hi actuen
Lloll Bertran, Pep Molina,
Teresa Vallicrosa, Oriol Genís,
Jordi Llordella, Ferran Frauca i
Neus Pàmies, que dóna vida a la
jove protagonista, Ònia, ja que volien donar veu a les dones, no només a herois de combat.

“És el retrat d’una societat i
d’un moment del qual en som el
resultat”, assenyala Rosich, que a
més explica que han treballat
amb els tòpics catalans, des del
seny i la rauxa al pactisme i l’escatologia, i que, sobretot, han intentat no ser maniqueus: està orgullós de l’escena en la qual Villarroel defensa la posició de la ciutat en castellà mentre Onofre de

Vallmitjana defensa la borbònica
en català. Joan Font explica que
com a director ha buscat aprofitar l’espectacularitat de l’escenari per a una història de setge i lluita que, assenyala, és universal.
“El Fossar de les Moreres passa
ara a Síria, a l’Àfrica, i, de manera
més petita, en un caixer automàtic on dorm gent que no té on caure morta”, conclou.c

Imatges i paraules que anhelen mostrar una Barcelona en
les ombres, l’arquitectura de
les quals pot apreciar-se, però
on les voltes i relleus són invisibles a ulls de la majoria.
Aquest és l’objectiu del llibre
Barcelona gòtica, presentat
ahir pels estudiosos Victoria
Cirlot i Raimon Airola, juntament amb el fotògraf Pere Vivas i el tinent d’alcalde de Cultura, Jaume Ciurana.
En paraules de Cirlot,
aquest llibre és “un passeig per
la Barcelona oculta”. Es pretén
aportar una mirada simbòlica,
per aconseguir que l’obra d’art
sigui intel·ligible. Després de
tres anys de feina, els autors revelen llocs com la cripta de la
catedral, el detall de l’Epifania
o el Palau Dalmases. El contingut s’ha estructurat seguint el
model del llibre L’Europe des
cathédrales de Georges Duby,
on l’ordre artístic gira entorn
d’aquests espais: la catedral, el
palau i el monestir.c
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¡VUELVEN!

&%/)".-$+.! * '#(",)

25 dic 2014 · 21:30 h
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Cinema Symphony Orchestra

La Guerra de las Galaxias · Platoon
El señor de los anillos · Misión Imposible
Titanic · Fama · Lawrence de Arabia
La lista de Schindler · Out of África...

Palau de la Música

10 enero 2015 · 21.00 h

20 dic. 14 · 22:30h
3 ene. 15 · 22:30h

Palau de la Música
· Str
tra
tra
ra
au
uss
us
ss Fes
esst
tiiiv
t
tiv
va
va
al
l Bal
all
lle
le
et
t Ens
nsse
em
e
mbl
mb
bl
ble
le
e·

palaumusica.cat · T. 932 957 200 Entradas
ticketmaster.es · T. 902 150 025 desde 23€

Gran Teatre del Liceu
26 dic.14 · 21:30h

L’Auditori 27 dic.14 · 21h

DIA 1

CAMBIO
HORARIO
de las 18h
a las 20h

Palau de la Música
TCHAIKOVSKY - PETIPA
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1 ene 15 · 20h · 4 ene 15 · 17 y 21h · 5 ene 15 · 12h

Ballet Nacional de Moscú
Orquestra Sinfónica de Rostov
liceubarcelona.cat · T. 93 485 99 13
Ticketmaster.es · T. 902 150 025
Grupos: 93 587 89 60 · promoconcert.es

21 dic.14 · 19h
25 dic.14 · 20h
28 dic.14 · 12h
30 dic.14 · 12h
31 dic.14 · 18h
01 ene.15 · 18h
02 ene.15 · 21h
03 ene.15 · 18h

Taquillas Palau de la Música
palaumusica.cat · T. 93 295 72 00
Ticketmaster.es · T. 902 150 025
Grupos: 93 587 89 60 · promoconcert.es
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04 ene.15 · 12h
04 ene.15 · 17h
06 ene.15 · 21h
09 ene.15 · 21h
11 ene.15 · 18h
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CONCIERTO DE

ARANJUEZ
FANTASÍA PARA UN GENTILHOMBRE

Bizet

Gran Teatre del Liceu Palau de la Música L’Auditori
liceubarcelona.cat
palaumusica.cat
auditori.cat
T. 93 485 99 13
T. 93 295 72 00
T. 902 150 025

Ticketmaster.es · T. 902 150 025
Grupos: 93 587 89 60 · promoconcert.es
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CARMEN (suite)
Falla

EL AMOR
BRUJO (suite)
Rolando
Saad
guitarra
www.rolandosaad.com

Cada divendres amb

L’Auditori
3 ene 2015 · 21:00 h

auditori.cat · T. 902 150 025
Ticketmaster.es · T. 902 150 025
Grupos: 93 587 89 60 · promoconcert.es

29 dic. 2014 · 21:00h
30 dic. 2014 · 21:00h
1 ene. 2015 · 22:00h

Gran Orquesta Sinfónica
2 ene. 2015 · 18:00h
5 ene. 2015 · 22::00h

Taquillas Palau de la Música
palaumusica.cat · T. 93 295 72 00
Ticketmaster.es · T. 902 150 025
Grupos: 93 587 89 60 · promoconcert.es

Gran Teatre del Liceu
6 ene 2015 · 19:00h
liceubarcelona.cat · T. 93 485 99 13
Ticketmaster.es · T. 902 150 025
Grupos: 93 587 89 60 · promoconcert.es

