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CULTURES 

l Lliure va estrenar
temporada dies enre-
re amb una superba
proposta de memòria

històrica en què Núria Espert i
Lluís Pasqual van recordar des de
l’escenari les vicissituds de la po-
sada en escena de la Fedra que va
escriure Salvador Espriu el 1978
amb protagonisme de l’afamada
actriu i direcció de l’actual cap del
teatre que es reparteix entre
Montjuïc i Gràcia. Intercalant l’ex-
plicació dels fets amb la lectura
dramatitzada de fragments del
text, l’espectador va recordar o
descobrir com Espert va anar al
despatx de l’escriptor del Passeig
de Gràcia amb una petició que va
ser acceptada, com el novell Pas-
qual es va posar nerviós davant
del primer assaig, com Fabià

Puigserver va omplir l’escenogra-
fia d’arròs per recrear visualment
una platja mediterrània… I com
un jovenet Abel Folk va entomar
el tràngol –sense èxit, perquè l’e-
moció li va travar la gola– de lle-
gir, en l’arribada a Barcelona de
l’espectacle estrenat uns dies
abans a Girona, un manifest de
denuncia de la situació creada
per la detenció de Gabriel Re-
nom, un dels actors del muntat-
ge, arran de la polèmica creada a
l’entorn de La Torna d’Els Joglars.
La mateixa sala que durant el
Grec va assolir les més altes cotes
d’excel·lència amb Tragèdies Ro-
manes, va obrir el nou curs a un
nivell altíssim que promet una
gran campanya.

Dilluns al vespre, el teló teatral
de la temporada es va alçar al Co-
liseum amb la gala organitzada
per l’Associació d’Empreses de
Teatre de Catalunya –de la qual
forma part el Teatre de l’Aurora
d’Igualada–, els teatres públics de
Catalunya i l’Associació d’Actors i
Directors Professionals de Cata-
lunya. Qui més qui menys ja s’ha
posat en marxa, però el sector es

va retrobar ahir en dues ocasions.
Al matí, davant la premsa, es va
certificar que la temporada 2012-
13 es van perdre 557.000 especta-
dors (una caiguda del 19 %) i la
recaptació va minvar el 25 % (de
68 a 51 milions a taquilla). A la
nit, oblidant durant una estona
les xifres negatives, l’actor Jordi
Ríos va presentar un acte que, so-
bretot, va posar de manifest que
ens espera un any ple de musi-
cals (el retorn de Germans de
Sang i Pegados, l’arribada de Son-
risas y lágrimas, la proposta amb
participació del manresà David
Pintó Goodbye Barcelona, el tri-
but a Sau de Boig per tu…). No en
va, els cinc espectacles més vistos
del curs passat van ser quatre co-
mèdies –amb La família irreal al
capdavant– i un musical (Grease).

Divendres passat, el TNC va
ensenyar les seves cartes: la pri-
mera programació de Xavier Al-
bertí no és gens condescendent
amb la comercialitat tot i que pre-
senta obres que cerquen la com-
plicitat d’un públic ampli per fer
quadrar els números. A més d’o-
brir el TNC a les entitats per con-

fegir un calendari transversal que
vagi del teatre al cinema i la lite-
ratura, entre els títols previstos hi
ha moltes cites pensades per pro-
porcionar a l’espectador el plaer
del compromís. La Recordant la
Fedra del Lliure i la presentació
d’Albertí assenyalen l’existència
d’uns vasos comunicants que de-
mostren la voluntat de convertir
el teatre en una de les grans pla-
taformes de reflexió d’una socie-
tat submergida en temps convul-
sos. El teatre pot combatre la crisi
amb música i rialles, una fórmula
contrastada, però necessita algu-
na cosa més. Davant d’una crea-
ció artística que Internet no pot

falsejar, el gremi està obligat a ser
fidel a ell mateix i convertir cada
escenari en una trinxera. 

La gala de dilluns va exhibir la
voluntat de no deixar-se trepitjar,
de lluitar cada nit per atrapar l’in-
terès del públic. Tot i la brometa
tòpica en contra del futbol que va
fer l’imitador de Cruyff, el teatre
no ha de lluitar contra la pilota
sinó amb les seves pròpies con-
tradiccions. Si s’apuja l’impost,
cal cuidar l’espectador. I si l’assis-
tència flaqueja, cal fer autocrítica
i revisar la programació. El teatre
català té talent per ser un refe-
rent, però ha de tenir clar que
serà compromès o no serà.

E

O SERÀ COMPROMÈS O NO SERÀ
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OPINIÓ

«Goodbye Barcelona», amb cançons traduïdes pel manresà David Pintó

IMATGE PROMOCIONAL

Els interessats  a veure abans que
ningú la versió per a televisió de la
novel·la  Olor de colòniapoden co-
mençar a aconseguir a partir de
dissabte les invitacions per assis-
tir a la preestrena que tindrà lloc el
4 d’octubre a 2/4 de 8 del vespre al
multicinemes Bages Centre de
Manresa, una iniciativa de l’Asso-
ciació Fecinema i Regió7 en la
qual col·laboren la productora del
film, Diagonal TV, TV3, que l’eme-
trà, ACEC Bages Centre, la Gene-
ralitat i el  ministeri de Cultura, ins-
titucions, aquestes darreres, que
han donat suport a la producció.

La versió televisiva de l’acla-
mada novel·la de Sílvia Alcántara,
filla de Puig-reig, que va situar
l’acció en una colònia inspirada en
les del seu poble, ha estat dirigida
per Lluís Maria Güell i dura unes
tres hores. TV3 l’emetrà en primí-
cia per a televisió en dues parts els
dies 14 i 15 d’octubre. En la prees-
trena de Manresa s’emetrà amb
una pausa a la mitja part.

En aquests moments, no s’ha
concretat quan se celebrarà l’es-
trena oficial a Barcelona. En qual-
sevol cas, la sessió de Manresa
serà la primera, i tindrà la presèn-
cia del director i d’alguns dels
membres de l’elenc d’actors i ac-

trius, a més a més de responsables
de la producció. Es projectarà en
format cinematogràfic d’alta qua-
litat, de manera que els especta-
dors en tindran una visió diferent
i més potent de la que es podrà
veure per televisió.

Invitacions per dues vies
Els interessats a assistir a l’esde-
veniment tenen dues vies per fer-
ho. D’una banda, els lectors en ge-
neral poden retallar les butlletes
que apareixeran en l’anunci de la
preestrena a partir de dissabte a les

pàgines de Regió7. Amb la butlle-
ta retallada podran acudir a les ofi-
cines del diari a Manresa o Berga
i canviar cada butlleta per una in-
vitació vàlida per a una persona,
fins a un màxim de dues per per-
sona.

Els subscriptors podran accedir
a la preestrena amb avantatges.
Mostrant el carnet a les oficines de
Manresa o Berga podran obtenir
fins a sis invitacions com a màxim.
Per facilitar-los la gestió poden
encarregar les invitacions trucant
a la seu de Manresa en horaris d’o-

ficina. Les tindran reservades fins
al moment de passar a recollir-les
amb el carnet. Les reservades es
podran recollir a Manresa o a Ber-
ga. La distribució d’invitacions es
tanca el dia 3 al migdia. L’afora-
ment previst és de 300 persones.
Les invitacions s’aniran distribuint
fins que s’esgotin les places i són
l’única forma d’accés a la sessió. No
hi haurà entrades a la venda.

Amb el director i actors
La projecció d’Olor de colònia a
Manresa anirà precedida d’una
presentació a càrrec del director i
d’actors d’un extens repartiment
encapçalat per Maria Molins i Pep
Planas. La producció, amb guió
adaptat per Toni Cabré, retrata el
món de les colònies tèxtils del
Llobregat, amb relacions de poder
i submissió, a partir d’una història
d’amor complicada. Aquest esde-
veniment és el primer que promou
l’Associació del Festival de Cinema
de Manresa després del comiat del
Fecinema.

El rodatge del telefilm es va fer
al Berguedà l’hivern del 2011, en
sis colònies tèxtils de la comarca.
Hi van participar 450 extres, la
majoria, de les nostres comar-
ques. S’hi van presentar dos mil as-
pirants, que van passar un càsting.
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Les entrades per a la preestrena d’«Olor
de colònia», a partir de dissabte a Regió7

Se’n poden aconseguir retallant la butlleta que apareixerà al diari i canviant-la per invitacions
Els subscriptors les poden encarregar per telèfon i recollir-les mostrant el carnet 
La sessió en primícia tindrà lloc el 4 d’octubre a la sala 1 del Bages Centre de Manresa





Un moment del telefilm que projectarà TV3 en dues parts
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Breus

La programació d’Imagina’t co-
mença dissabte a la Sala Petita del
Kursaal amb la versió en titelles del
conte d’Els tres porquets, a càrrec
de L’Estaquirot Teatre. Després
d’exhaurir gairebé totes les entra-
des de la funció de les 17.30 h, se’n
farà una segona, a les 19 h.
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Dues funcions d’«Els
tres porquets» al Kursaal

TEATRE INFANTIL

El Museu d’Història de Catalu-
nya acull avui (19 h) el documen-
tal Transmissions, de Jordi Algué,
que recull les vivències del seu avi,
Lluís Sala, durant la guerra civil.
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Un testimoni callussenc,
al Museu d’Història

HISTÒRIA

El poeta Juan Luis Panero ha
mort als 71 anys a causa d’un càn-
cer a Torroella de Montgrí (Baix
Empordà), on residia des del 1985.
Era fill del poeta Leopoldo Pane-
ro i l’escriptora Felicidad Blanc. Va
publicar el primer llibre de poe-
mes, A través del tiempo, el 1968.
Amb Antes que llegue la noche va
obtenir el Premi Ciutat de Barce-
lona. El temps, la mort, el destí i la
memòria travessen la seva obra.
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Mor el poeta madrileny
Juan Luis Panero

LLETRES


