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El Teatre Municipal acull avui la
presentació a Girona de Marina,
una adaptació a l’òpera de la sar-
suela d’Emilio Arrieta, adaptada a
instàncies del tenor Enrico Tam-
berlick, sota el llibret de Francesc
Camprodon, i estrenada a Ma-
drid el setze de març de 1871.

L’obra d’Arrieta i Camprodon,
que està inspirada en la localitat
selvatana de Lloret de Mar a mit-
jan segle XIX, s’interpretarà en
versió de concert de la mà de des-
tacades veus del panorama cata-
là actual, sota la direcció de Joan
Pàmies i amb l’Orquestra de Cam-
bra Catalana.

Estrenada inicialment com a
sarsuela l’any 1855, Arrieta la va
transformar en òpera seguint es-

trictament el model donizet-
tià –que és una estructura musical
marcada pel mètode del compo-
sitor italià d’òpera Gaetano Doni-
zetti– a instàncies del tenor Enri-
co Tamberlick, i es va estrenar
com a tal al Teatre Reial de Madrid
l’any 1871. 

El fil argumental transcorre a
Lloret de Mar a mitjan segle XIX i
és una de les òperes espanyoles
més interpretades, amb peces tan
conegudes com l’ària Costas las de
Levante, l’havanera Dichoso aquel
que tiene, o el famós brindis del ter-
cer acte A beber, a beber y a ahogar,
el grito del dolor.

Segons fonts de l’organització,
no és representarà l’òpera com-
pleta, sinó només les peces més
conegudes de Marina per tal de

que sigui un concert «viu i dinà-
mic». Tanmateix, aquesta és una
producció d’alt cost. Amb el con-
cert de Girona, l’obra quedarà atu-
rada a l’espera que altres ciutats la
puguin demanar.

Els artistes que hi participen
són: Marta Arbonés (soprano),
que interpreta el paper de Marina;
Albert Deprius (tenor), que re-
presenta a Jorge, el capità de vai-
xell; Xavier Mendoza (baríton),
en el paper de Roque, contrames-
tre de Jorge, i Josep Pieres (baix),
qui acull la representació del ca-
patàs de les drassanes. 

L’òpera es va estrenar el passat
26 de novembre de 2011 a Lloret de
Mar. Aquesta és una producció de
l’Orquestra de Cambra Catalana i
l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
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S’estrena a Girona l’òpera
«Marina», inspirada en el
Lloret de Mar del segle XIX

Un dels musicals espanyols més representats té algunes de les grans
veus catalanes entre els seus intèrprets en la funció d’avui al Municipal


Una imatge de l’Orquestra de Cambra Catalana. 
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Tancant la competició de la 66a

edició del Festival de Canes, que
aquest diumenge farà públic el
palmarès, els veterans Jim Jar-
musch i Roman Polanski van pre-
sentar ahir les seves darreres pel·lí-
cules, molt ben acollides. Inspira-
da en La vida privada d’Adam i
Eva, de Mark Twain, Only lovers left
alive, de Jim Jarmusch, converteix
Tom Hiddleson i Tilda Swinton en
una parella de vampirs enamorats
de fa segles i que es retroben, de-
cebuts per l’evolució de la huma-
nitat. Obra simpàtica, d’un hu-
mor murri, constata la fidelitat
del cineasta al seu estil, basat en la
deambulació irònica i existencial
dels seus protagonistes, que van
deixant anar bromes sobre la de-
gradació ecològica i cultural a la
Terra. Bromes que a vegades són
més aviat gracietes d’un Jarmusch
no tan inspirat com en altres oca-
sions. 

Pel que fa a Polanski, amb La
Venus de les pells adapta la pre-
miada peça teatral Venus in Fur, de
David Ives, al seu torn basada en
la novel·la de Leopold von Sacher-
Masoch, que dóna títol al film i va
generar el mot «massoquisme». Es
tracta d’un film amb 2 únics pro-
tagonistes, interpretats per Em-
manuelle Seigner i Mathieu Amal-
ric, que encarnen respectivament
una actriu que va al càsting d’un
paper i el director a la recerca de la
intèrpret de la producció que està
preparant. Ella no té cap virtut de

les que busca ell, però sorpre-
nentment es va convertint en l’en-
carnació plena del personatge.
Polanski tracta amb humor aques-
ta història de confusió entre actor,
personatge i autor en un context de
dominació i sotmetiment, on es
traspassa la frontera entre realitat
i ficció. 

Per a la premsa acreditada, la
millor pel·lícula del certamen ha
estat La vida d’Adèle. Capítols 1 i 2,
del director francès d’origen tuni-
sià Abdallatif Kechiche, història ini-
ciàtica d’una noia que descobreix
el seu lesbianisme. Però l’opinió
del jurat no sempre és coincident
amb la dels cinèfils, per als quals
també haurien de figurar al Pal-
marès El passat, de l’iranià Asghar
Farhadi; Inside Llewyn Davis, dels
germans Coen, i La gran bellesa, de
Paolo Sorretina. Per al cronista, no
s’haurien de descartar A touch of
sin, de Jia Zhangke, ni, en l’apartat
interpretatiu, Michael Douglas i
Matt Damon, pels papers de Li-
berace i el seu amant jove, a Behind
the Candelabra, de Soderberg.
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«La vida d’Adèle»,
d’Abdellatif Kechiche, és 
la gran favorita per guanyar
la Palma d’Or d’aquest any



Polanski i Jarmusch
tanquen la competició
al Festival de Canes 2013

L’actriu Tilda Swinton.
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L’artista saltenc Joan Mateu ha quedat finalista de la 51ena edició del
concurs de dibuix Ynglada-Guillot, convocat per la Reial Acadèmia Catalana
de Belles Arts, amb patrocini de la Fundació Vila Casas, que exposarà les
obres seleccionades a l’espai Volart de Barcelona. Mateu ha titulat Atzavares
el dibuix premiat, fet a llapis, grafit, carbó i aigua, de 70x85 cm. És un dibuix
de la sèrie Fulles, que s’exposarà al juny a la galeria El Quatre de Barcelona.



Les atzavares premiades de Joan Mateu

La trobada dels professionals
de la indústria musical europea
PrimaveraPro, que s’ha celebrat a
Barcelona en paral·lel al festival
Primavera Sound, ha conclòs amb
un «clamor» entre els assistents
perquè es redueixi l’IVA cultural a
Espanya, ha informat l’organitza-
ció de l’esdeveniment.

PrimaveraPro ha experimentat
en aquesta edició un creixement

del 42,5% de participants, i n’ha re-
but un total de 1.995, procedents
de més de quaranta països.

Segons alguns dels més desta-
cats representants de la indústria
europea de la música presents al
PrimaveraPro, el Govern espa nyol
«està aniquilant» el sector musical
per la pujada de l’IVA fins al 21%
en productes culturals.

En aquest sentit, han atribuït a
aquesta pujada la desaparició de
moltes empreses del sector en els
últims nou mesos, després d’a-
plicar-se l’increment impositiu.

En el marc del PrimaveraPro,
l’Associació Europea de Sales de
Concerts Live DMA ha emès un
comunicat a favor de l’IVA reduït

per als productes culturals.
D’altra banda, l’organització va

donar ahir xifres d’assistència. El
Primavera Sound ha arribat aques-
ta edició als 170.000 espectadors,
20.000 més que l’any passat. 

Així ho va anunciar ahir Alber-
to Guijarro, un dels directors, que
també va avançar que el festival de
l’any que ve tornarà a celebrar-se
el seu cap de setmana «natural», és
a dir, l’últim de maig. 

El 40% del públic del festival ha
estat estranger, principalment,
procedent d’Anglaterra, França,
Itàlia, països nòrdics i els EUA,
mentre que un 40% és català i un
20% prové de la resta de l’Estat es-
panyol.
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Els participants al PrimaveraPro
insten a rebaixar l’IVA cultural
El Primavera Sound tanca

l’edició de 2013 amb
170.000 espectadors,
20.000 més que el 2012
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