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Empiezo esta crónica en el Centro
de Documentación y Museo de las
Artes Escénicas de Barcelona, en-
tre colecciones antiguas de ma-
gia, pequeños teatritos, vestua-
rios, telones, escenografías i carte-
les, que documentan la actividad
teatral de esta ciudad durante los
siglos XIX y XX. He venido a este
lugar buscando una pieza insóli-
ta, un bibelot raro entre los raros:
uno de los pocos restos humanos
de un dramaturgo convertido en
reliquia religiosa, que tiene por
protagonista al famoso Calderón
de la Barca y uno de sus dedos. El
huesodescarnado —concretamen-
te, un metacarpo de la mano dere-
cha— lleva aquí desde 1923, cuan-
do fue donado por el cardenal Mo-
nescillo, procedente de su propia
biblioteca. Aunque la reliquia ya
había iniciado su peregrinaje mu-
cho antes, tal como nos advierte
el certificado que con ella se ad-
junta, expedido ante notario para
dar fe de la exhumación llevada a
cabo en la iglesia del Salvador de
Madrid en el año de 1840, cuando
el templo comenzó a amenazar
ruina.

Por azares de la vida, este pe-
queño hueso podría ser el último
resto conocido del comediógrafo
español. Pues, al mismo tiempo
que los despojos del literato reci-
bían nuevamente sepultura en la
también madrileña iglesia de San
Nicolás, el dedo iba a parar a una
colección privada como inusual
regalo. Y mientras el cadáver de
Calderón iba dando tumbos de
tumba en tumba —hasta desapa-
recer en 1936, durante los prime-
ros compases de la Guerra Civil—,
el dedo era enmarcado junto a
una litografía del autor y al peque-
ño certificado antes citado. La le-
yenda quiere que los restos fue-
ran salvados del furor revolucio-
nario en un muro de la iglesia de
Nuestra Señora de los Dolores,
donde se han buscado hasta hoy

sin éxito alguno. Por tanto, el mo-
desto hueso guardado aquí consti-
tuye el único recuerdo material
conocido que nos queda del ilus-
tre escritor (acompañado de tres
textos autógrafos y nueve prime-
ras ediciones de sus comedias,
también conservadas en este cen-
tro). Es un dedo que tiene su in-
tríngulis, pues podría ser perfecta-
mente el dedo de escribir de tan
notable autor; la herramienta con
que fueron trazadas las letras de
cada una de sus obras. Si les pica
la curiosidad —a la espera de que
todo el material sea mostrado al-
gún día al gran público—, la reli-
quia puede verse en la páginaweb
de esta institución: www.cdmae.

cat, donde es posible consultar on-
line la mayor parte de sus colec-
ciones. Aunque nada tan emotivo
como tener delante de las narices
los vestuarios de la gran diva Tór-
tola Valencia, cargados de pedre-
ría; los carteles de sus espectácu-
los o los autorretratos que pintó,
en los que aparece ora de maja,
ora de gitana o de bailarina orien-
tal. La visita ya valdría la pena so-
lo por el gran baúl cargado de eti-
quetas de hoteles de medio mun-
do, que dan fe del éxito de esta
exuberante artista de la Belle Épo-
que. Pero hay más, como un mu-
ñeco original de Juli Pi —el titirite-
ro de los Quatre Gats—, de finales
del siglo XIX; o las piezas de gran-
des maestros de la marioneta ca-
talana, como Didó y Harry Tozer.
Los decorados de los hermanos
Salvador, frente a los que se han
representado la gran mayoría de
los Pastorets de este país. Esceno-
grafías de Apel·les Mestres i Fabià
Puigcerver, linternas mágicas de
Soler i Rovirosa, la colección de

castañuelas de José de Udaeta,
pinturas de Rusiñol, de Casas, de
Guinovart o de Frederic Amat, las
herramientas de magia de los her-
manos Roca, o el vestuario de Vic-
toria de los Ángeles o de Enric
Borràs. Incluso un busto gafe de
Serafí Pitarra, que, en una última
humorada de las suyas, cada vez
que lo mueven se rompe algo. ¡No
me digan que no vale la pena
echarle un vistazo!

LA CRÓNICA

El metacarpo de Calderón

El arquitecto, político y ac-
tual presidente del Ateneo
Barcelonés, Oriol Bohigas, re-
cibirá el próximo 2 de abril el
premio Nacional de Cultura a
la Trayectoria Profesional y
Artística en un acto que se
celebrará en el Saló Sant Jor-
di de la Generalitat. El jurado
ha valorado tanto su “labor
meritoria y brillante al frente
de diversas entidades y em-
presas culturales” como su
papel en la renovación del ur-
banismo barcelonés y el tra-
bajo de su estudio MBM, que
este año cumple 60 años.

También recibirán el ga-
lardón el urbanista Joan Bus-
quets, en la categoría de Ar-
quitectura y Espacio Público;
el conservador de fotografía
del Museo Nacional de Arte
de Cataluña (MNAC), David
Balsells, en el apartado de Pa-
trimonio Cultural, y la libre-
ría Quera en el apartado de
cultura popular.

Los premios, que otorga
por segundo año el Consell
Nacional de la Cultura i les
Arts (www.conca.cat), se
otorgan en 16 categorías y se
han dado a conocer a lo largo
de esta semana.

Precursor de los temas que más
tarde desarrollaría Chéjov, Ivan
Turguénev (1818-1883) retrata ya
en Unmes al camp (1855) la deca-
dencia de la nobleza rusa y su
ociosidad. Sus personajes vera-
nean en el campo y el tiempo pa-
sa entre juegos de cartas, lectu-
ras, charlas y paseos por el jardín.
En este contexto, Natalia, la prota-
gonista, se aburre mortalmente:
Arkadi, su marido, anda siempre
ocupado; Rakitin, su eterno pre-
tendiente, ya no la distrae. A todo
esto, llega a la hacienda familiar
Aleksei, un joven profesor que

acaban de contratar para dar cla-
ses al hijo, y Natalia pierde la ca-
beza por él. Como en Chéjov, tene-
mos una superficie que parece se-
guir el curso natural de la vida y
unos anhelos que circulan por de-
bajo, aunque Turguénev es más
explícito y esas ansias brotan y lle-
gan incluso a salpicar. Turguénev
me parece menos sutil en la ex-
presión de los conflictos internos
de sus protagonistas. En Un mes
en el camp esos conflictos se dila-
tan, para mi gusto, en exceso.

El montaje de Josep Maria
Mestres —que se da en una Sala
Gran de aforo acotado— parece
querer incidir en la vertiente ca-
prichosa, diría, del amor que Na-
talia siente por el joven profesor.
De otro modo no se entiende que
el personaje de Aleksei sea tan po-
co atractivo, como tampoco se en-
tienden los celos que Natalia sien-
te por su pupila Verotxka, una jo-
ven que en este montaje no es
que no le haga sombra, es que

resulta casi invisible. Es como si
todo el embrollo se diera por deci-
sión deliberada de Natalia: me
aburro tanto que voy a enamorar-
me de este pobre iluso que acaba
de llegar. Solo así queda justifica-
do un reparto tan irregular.

La Natalia de Sílvia Bel, elegan-
te y poderosa, no es la única prota-
gonista del espectáculo. Carles
Martínez, en el papel del médico
intruso, cosechó la noche del es-
treno tantos aplausos como ella.
Y es que está francamente gracio-
so. Sus intervenciones son muy
de agradecer, en especial, su pedi-
da de mano a Lizaveta, una esce-
na que justifica por ella sola la
segunda parte del montaje, cuyo
desenlace se pierde entre dema-
siados vaivenes del estilo. Los
acompañan unos convincentes se-
cundarios interpretados por Car-
me Sansa, como la madre de Arka-
di; Míriam Alamany, como Lizave-
ta, y Joan Raja en el papel del ab-
surdo pretendiente de Verotxka.

Bohigas recibe
el Premi
Nacional por
su trayectoria

TEATRO

El amor como hobby
UN MES AL CAMP. De Ivan Turgué-
nev. Dirección: Josep Maria Mestres.
Intérpretes: Sílvia Bel, Carme Sansa
Carles Martínez, Robert González,
Míriam Alamany. Música: Lluís Llach.
Escenografía: Pep Duran. Teatre
Nacional de Catalunya, Sala Gran.
Barcelona, 24 de febrero.

Vale la pena una
visita al Museo de
las Artes Escénicas
de Barcelona

EL PAÍS, Barcelona

BEGOÑA BARRENA

XAVIER THEROS

Falange de un dedo de Calderón de la Barca y un manuscrito original. / tejederas

EL PAÍS, sábado 26 de febrero de 2011 5
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“Trieste és, alhora, mare
i filla dels escriptors”

LaTriestedeMagris, exposició co-
missariada per Giorgio Pressbu-
ger, s’apropa literàriament i cultu-
ralment a la ciutat on va néixer
l’autor d’ElDanubi,El viatjar infi-
nit iLahistòriano s’haacabat.

JORDI NOPCA
BARCELONA. “Crec que el trasplan-
tament d’una part delmeumón –la
ciutatdeTrieste–aunarealitatcom
labarceloninaésadequat inatural”.
Claudio Magris està entusiasmat
amb la nova exposició del CCCB
que, segons JordiBalló, capd’expo-
sicionsdelcentre, s’inscriuen la“lí-
nia d’experimentació i relectura de
les claus literàries de l’actualitat”.
“Hihadoscomponentsqueagerma-
nen Trieste i Barcelona –continua
Magris–. El primer és la pertinença
a una gran cultura, la italiana i l’es-
panyola,respectivament;elsegonés
la defensa aferrissada de la seva
identitat particular”.

Situada a la puntamésmeridio-
nal iorientalde laregiódeFriül-Ve-
nèciaJúlia,Triesteésunaciutat ita-
lianaperòambinfluènciesculturals
múltiples. Literàriament, ha estat
una ciutat queha donat fruits sabo-
rosos en llengua italiana (Umberto
Saba, Italo Svevo, CarloMichelsta-
edter),alemanya(TheodorDäubler,
JuliusKugy),eslovena(BorisPahor,
Alojz Rebula) i en dialecte triestí
(LinoCarpinteri).Enl’apartatcrea-
tiu, La Trieste de Magris se centra
especialmentenelvessant italià,pe-
rònooblidalapresènciad’altrescul-
tures amb imatges sobre celebraci-
onscatòliques,evangelistes,ortodo-
xes, jueves,musulmanes i budistes,
entre altres. Trieste és una ciutat
que amb prou feines supera els
200.000habitants, però a banda de
les particularitats culturals en té de
climàtiques: hi bufa un vent especi-

al, la bora, que es precipita de la
muntanya almar Adriàtic i que pot
arribar a ràfegues de 190 km/h, i el
celde la ciutat emet resplendorses-
pecials a l’hora de l’albada i a la de
la posta de sol. “El temps també és
un no-temps estrany”, es pot llegir
en un dels rètols informatius de la
mostra.

Unanova realitat
LaTriestedeMagriséslaportad’en-
tradaideal i temptadoraaunaciutat
quehaacollit escriptors comJames
Joyce, que té una cultura de cafès
ressenyable ique,encaraara,dispo-
sa d’una llibreria de vell –la Libre-
ria Antiquaria– on es pot respirar
l’esperit del seu antic propietari, el
poetaUmbertoSaba.“Lavisióartís-
ticad’una ciutat comTrieste com la
que ha fet el comissari Giorgio
Pressburger ajuda a configurar una
novarealitat”, recordaMagris. Iafe-
geix: “La ciutat és un dels protago-
nistesdelavidacontemporània, ien
elcasdeTriestehaestat,alhora,ma-
re i filla dels escriptors”.e

ClaudioMagris és un dels escriptors triestinsmés reconeguts de
l’actualitat. És objecte i subjecte de la nova exposició del CCCB. CCCB

L’escriptor ClaudioMagris presenta
al CCCB una exposició sobre la seva ciutat

Elmuseu del teatre arrenca
sense la Generalitat

La Diputació i l’Ajuntament de
Barcelonahan signat unacordper
obrir el 2013 el Museu de les Arts
Escèniques a l’antiga Casa de la
Premsa. De moment, no tenen el
suport de laGeneralitat.

Jordi Hereu van afirmar que es-
peren lacol·laboracióde laGene-
ralitat, ja que caldrà reformar
l’edifici i fer el projecte museo-
gràfic. Amés, esperenque consi-
deriaquestmuseud’interèsnaci-
onal i hi aporti recursos en con-
seqüència.

“Peral2011nodemanemres”,
es va excusar Hereu, conscient
queaquestanyeldepartamentde
Ferran Mascarell ha ajornat al-
tres projectes demuseus i ha re-
tallat el pressupost de lamajoria
d’equipaments. Hereu fins i tot
va esquivar les crítiques que po-
drien venir de la conselleria per
posar-los en un compromís: “No
penso demanar permís per tirar
endavant projectes. No renunci-
arem a fer projectes, de capma-
nera. Aquesta iniciativa no és
contra ningú sinó al servei de la
cultura”, va dir l’alcalde.e

LAURA SERRA
BARCELONA.Alsoterranide l’Insti-
tut del Teatre s’hi amaga, en grans
caixes de fusta, bona part del patri-
moni de les arts escèniques catala-
nes de l’últim segle. A banda d’un
fons bibliogràfic i documental de
mésde125.000volums–considerat
un dels més importants d’Europa,
sobretot del teatre català i del Segle
d’Or espanyol–, l’Institut conserva
un bast arxiu fotogràfic, indumen-
tària,escenografies, titelles,progra-
mes, cartells i fins i totquadresrela-
cionatsambel teatrecatalà:hihaun
Manelic de Terra Baixa pintat per
Ramon Casas, el vestit deDoñaRo-
sitadeMargaritaXirgu,castanyoles
de José de Udaeta, 400 titelles, es-
cenografies de Mestres Cabanes i,
fins i tot, un bust de pedra d’Isabel
II que a finals del XIX van arrencar
de la façana del Liceu, van arrosse-
gar per la Rambla i es va recuperar
directament del mar. Tot aquest
material tornarà a veure la llum en
un futurMuseu de les Arts Escèni-
ques (MAE) que ja té ubicació: la
Casade laPremsa.L’Ajuntamentha
arribat aunacord amb laDiputació
deBarcelonapercediralmuseudu-
rant cinquanta anys aquest edifici
de PereDomènech, datat de l’Expo
del 1929 i situat aMontjuïc, a prop
de la Ciutat del Teatre. Fins ara
l’utilitzava la Guàrdia Urbana.

L’alcaldedeBarcelona,JordiHe-
reu, va advertir ahir que el projec-
te, demoment, “esposaa l’agenda”.
La intenció és inaugurar-lo de cara
al 2013, que serà l’Any del Teatre,
però, per ara, el MAEno téunpres-
supost assignat. Tant el president
de laDiputació, Antoni Fogué, com

La Casa de la Premsa és un edifici modernista de Pere Domènech, data de l’Exposició
Universal del 1929 i ara l’utilitza la Guàrdia Urbana. COLECTIVOANGUILA

“No demanaré permís per fer projectes”, diu Hereu

LaLibreriaAntiquaria, un referent
literari aTrieste. LESSANDROPADERNI

d01dEl
MAE conserva
vestits, foto-
grafies i fins i
tot el passaport
deMargarita
Xirgu.d02d
Titella de la
col·lecióAnglès.
COLECTIVOANGUILA
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LLUÍS PERMANYER
Barcelona

L
a Diputación de Bar-
celonaha resuelto po-
ner fin a la situación
ambigua enque se en-
contraba su Museu

de las Arts Escèniques del Insti-
tut del Teatre, con sus fondos al-
macenados en cajas desde 1989.
El próximo martes firmará un
acuerdo de colaboración con el
Ayuntamiento de Barcelona.
Entre los acuerdos destaca que

el Ayuntamiento se compromete
a iniciar el trámite para ceder du-
rante cincuenta años la Casa de
la Premsa, para que se convierta
en sede del citado museo. La Di-
putación realizará un estudio des-
tinado a permitir la rehabilita-
ción integral del edificio. Y am-
bas instituciones buscarán los re-
cursos económicos para finan-
ciar todo este proyecto.
Este desenlace positivo es la

culminación del proceso desenca-
denado por un artículo que publi-
qué a finales del 2008 en estas pá-
ginas: denunciaba que la Diputa-
ción tenía unmuseo oculto; ocul-
to no significaba en malas condi-
ciones ni que careciera de opera-
tividad.
Desde que tuvo que abandonar

la sede espectacular del palacio
Güell, elmuseo había sufrido una
situación de incertidumbre, a la

espera de que se materializara la
construcción de un nuevo edifi-
cio. Pese a que el Institut del Tea-
tre se había instalado de forma
magnífica en Montjuïc, no había
forma de que el mencionadomu-
seo vislumbrara la posibilidad de
asentarse en una sede, tal como
en principio había sido previsto y
acordado formalmente.
Todo hacía presagiar que esta

situación insostenible, la de ver-
se tan valiosa colección condena-
da a permanecer almacenada, se
enquistaba de forma cada vez

más inquietante. Undestino razo-
nable que apuntaba en mi artícu-
lo era precisamente el de la Casa
de la Premsa, por su cercanía, in-
frautilización y singularidad ar-
quitectónica. Antoni Fogué, presi-
dente de la Diputación, eviden-
ció desde el primer momento la
voluntad de resolver tan enojosa
situación heredada; por fin ha
desencallado el problema y lo ha
encauzado de manera eficaz y
realizable.
La Casa de la Premsa era uno

de los edificios que cumplieron

la misión de ser pabellones de la
magna Exposición Internacional
de 1929. El proyecto lo dibujó en
1926 el arquitecto Pere Domène-
ch i Roure, hijo de Lluís Domè-
nech i Montaner. Tenía origina-
riamente por misión urbanística
marcar con autoridad la esquina
de la avenida Rius i Taulet con la
calle Guàrdia Urbana.
Su eclecticismo historicista

combina distintas fuentes de ins-
piración, de raíz neomudéjar,
neorrománica, neogótica o así, lo
que indujo a ensamblar materia-

les bien diversos, como el ladrillo
visto, la cerámica o el hierro.
Últimamente había albergado

la sede de la Guàrdia Urbana.
Luego hubo la tentativa, fallida,
de contener un proyecto de signo
gastronómico promovido por el
artista Miralda. Desde entonces
hapermanecido a la espera de en-
contrar un destinomejor y defini-
tivo. Aunque externamente ofre-
ce un aspecto adecentado, el
interior exige una restauración a
fondo.

Algunas de las obrasmás desta-
cadas de Pere Domènech i Roure
fueron encargos para la Exposi-
ción de 1929, como el Estadi y el
Palau Nacional (en colaboración
con los colegas Enric Catà y Pe-
dro Cendoya, hoy sede del Mu-
seu Nacional de Catalunya); pero
también culminó la obra de su pa-
dre en el recinto del hospital de
Sant Pau, con la puesta en pie de
los cuatro últimos pabellones).
El Museu del Teatre tuvo su

origen gracias a la dinámica ini-
ciativa del crítico musical y de
teatro de La Vanguardia, Jesús
Bertran. Su espíritu inquieto y cí-
vico le indujo a promover ya en
1912 semejante proyecto, queme-
reció un beneplácito general; y
para dar ejemplo, él mismo prin-
cipió la colección.
No se trata ahora de relatar

con detalle esta historia, de muy
azarosa trayectoria. Lo que im-
porta es hacer hincapié en algu-
nos hechos significativos, como
el haber pasado pronto bajo el
amparo de la Diputación de Bar-
celona, tener como sede elmajes-
tuoso palacio Güell o la adquisi-
ción de la formidable colección
teatral de Arturo Sedó. Desde
1983 pasó a ser denominadoMu-
seu de les Arts Escèniques del
Institut del Teatre.c

En Montjuïc. La Casa de la Premsa, en la falda de la montaña, es obra del arquitecto Pere Domènech i Roure, hijo de Lluís
Domènech i Montaner, y fue uno de los recintos de la exposición de 1929

www.lavanguardia.es/hemeroteca

PUEDE SEGUIR LA TRAYECTORIA

DE ESTOS FONDOS EN

DAVID AIROB

UNA OBRA DE PERE DOMÈNECH

El edificio fue
construido en 1926
para la Exposición
Internacional de 1929

Unode losmejores fondosdel continente

PROYECTO FALLIDO

Miralda intentó
llevar a esta sede
un proyecto de signo
gastronómico

P I N T U R A S , C A R T E L E S , F O T O G R A F Í A S , T Í T E R E S . . .

]El fondo documental, bi-
bliográfico y museístico que
atesora el Institut del Teatre
es de una relevancia singu-
lar. Su biblioteca está consi-
derada como una de las más
destacadas de Europa en su
especialidad y la segunda del
mundo sobre el Siglo de Oro.
Posee unos 125.000 volúme-
nes y unos 5.000 manuscri-
tos y autógrafos. Es relevan-
te la excepcional colección
de Artur Sedó, considerada
como la más importante so-
bre el teatro catalán, con

muchas obras originales de
los principales autores.
El archivo fotográfico cons-

ta de más de 150.000 imáge-
nes; una parte destacada es
la constituida por el fondo
del profesional Pau Barceló.
Conserva unos 5.000 carte-

les. Entre los pertenecientes
al muy apreciado periodo
modernista descuellan los
debidos a Rusiñol, Mucha o
Adrià Gual, y también los de
los ballets rusos.
Más de 700 vestidos sobre-

salen en el conjunto de indu-

mentaria, con colecciones de
Enric Borràs, Margarita Xir-
gu, Tórtola Valencia o Car-
men Amaya.
La escenografía reúne

obras de los más destacados
maestros de la especialidad,
y también diversas maquetas
que para el ballet ejecutó el
pintor Antoni Clavé.
Destacable es también el

fondo de títeres y marione-
tas. Y el medio millar de pin-
turas, con obras de Casas,
Rusiñol, Fortuny o Mariano
Andreu.

EL ESTILO ARQUITECTÓNICO

Del neomudéjar
al neorrománico
y el neogótico
jalonan las fachadas

La rica colección está almacenada en cajas desde 1989

Cultura

Unmuseosaleaescena
Acuerdo para llevar a la Casa de la Premsa los fondos de artes escénicas
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“¡A Moscú!, ¡a Moscú”!: el grito
vehemente de Irina Sergeievna
que expresa el conmovedor y
eterno anhelo de las tres herma-
nas Prózorov por escapar de sus
existencias constreñidas en una
vida de provincias volverá a so-
nar esta noche en el Teatre Lliu-
re (Montjuïc). VuelveLes tres ger-

manes, de Chéjov, que ya montó
Lluís Pasqual en la temporada
78-79, ahora dirigida por Carlota
Subirós con Alba Pujol como Iri-
na, Mia Esteve como Maixa y Ro-
ser Camí como Olga. La propia
Subirós firma una adaptación
que suprime personajes —de 14 a
11, desaparecen los dos cadetes y
Anfissa, la nodriza— y deja la re-
presentación en algo menos de
dos horas que se ofrecen de un
tirón. La traducción (directa del
ruso) es de Miquel Cabal.

La directora señaló ayer que

Les tres germanes trata sobre có-
mo asumir el propio fracaso, el
descalabro de las ilusiones, las
ambiciones y las expectativas.
“Habla de la constatación de que
los sueños se quedan solo en eso,
en sueños”. Recordó que a Ché-
jov —“el Bach del teatro por su
espiritualidad, nitidez y virtuosis-
mo”— se le ha colgado el sambeni-
to de pesimista que se recreaba
con malsana languidez en un des-
esperanzado y trasnochado cli-
ma de fin de época. “Mi sensa-
ción es precisamente lo contra-
rio: creo que hay un increíble im-
pulso optimista de seguir adelan-
te, de transformación. La metáfo-
ra de Moscú invita a huir de la
vida pequeña, anquilosada y sin
sentido”. Subirós citó a Nabokov
y su bella consideración de que si
los personajes de Chéjov tropie-
zan y se atascan es porque miran
a las estrellas.

Apuntó que ese optimismo vi-
tal de Chéjov proviene de su con-

dición demédico. “Sus obras quie-
ren ser curativas, atraviesan el
dolor no para recrearse en él, si-
no para buscar la salud”. Subirós
ha optado por situar la obra en su
contexto histórico. “No se puede
trasladar ese universo militar
que rodea el desasosiego de las
hermanas sin desbaratar la tra-
ma, al igual que la relación de los
personajes con el trabajo”. Para
la directora es muy relevante la
obsesión de los personajes con el
paso del tiempo y lo que pensa-
rán las generaciones futuras de
ellos, algo que expresa especial-
mente el teniente coronel Verxi-
nin, un Eduard Farelo que recuer-
da poderosamente al Fermí
Reixach que hizo el papel hace
30 años (en el estreno de la obra
en 1901 lo encarnó ¡el propio Sta-
nislavski!). El papel del capitán
Soleoni lo hace Bernat Quintana,
que no solo tiene un aire a lo Ché-
jov, sino que se ha leído a Ler-
montov.

UNILAND CEMENTERA, S. A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria, que
se celebrará, en primera convocatoria, el día 11 de abril de 2011, a las 12 horas, en el domicilio social, sito en
Barcelona, calle Córcega, 299, 5º, o de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 12 de
abril, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, así como la gestión del
Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo. Propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero. Delegaciones para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten en la junta.

Cuarto. Aprobación del acta de la junta general, de conformidad con los artículos 202 o, en su caso, 203 de la Ley
de Sociedades de Capital.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las cuen-
tas anuales e informes de gestión y la propuesta de aplicación del resultado que van a ser sometidos a la aproba-
ción de la junta, a que se refieren los puntos primero y segundo del orden del día y el informe de los auditores de
cuentas. También tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde el mismo día de
la publicación de la convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para su celebración en primera convo-
catoria, los accionistas podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen precisos, o formular
por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Podrán asistir a la junta general los accionistas que tengan las acciones inscritas en el registro contable cuya lle-
vanza está encomendada a Riva y García-1877, A.V., con cinco días de antelación a aquel en que haya de cele-
brarse la junta. A cada accionista que, según lo dispuesto anteriormente, pueda asistir a la junta, le será facilitada
una tarjeta de asistencia personal, bien en la entidad depositaria de sus acciones, en Riva y García-1877, A.V., calle
Diputación, 246, principal, de Barcelona, o en la secretaría de la sociedad, calle Córcega, 299, 5º, de Barcelona
(previa presentación del certificado acreditativo que justifique la inscripción de las acciones en el mencionado
Registro), donde constará el número de acciones de que sea titular y votos que le correspondan, a razón de un
voto por cada acción. 

Se comunica, también, que el Consejo ha hecho uso del derecho que confiere el artículo 203 de la Ley de
Sociedades de Capital, y, por tanto, el acta de la junta se levantará por notario.

Barcelona, a 1 de marzo de 2011. El presidente del Consejo de Administración,
Participaciones Estella 6, S.L.U., representada por  José Manuel Revuelta Lapique

CORPORACIÓN UNILAND, S. A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la junta general ordi-
naria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 11 de abril de 2011, a las 13 horas, en el domicilio
social, sito en Barcelona, calle Córcega, 299, 5º, o de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda con-
vocatoria, el día 12 de abril, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos
en el siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e Informe de gestión, individuales y
consolidados, así como la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio
2010.
Segundo. Propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Tercero. Reelección de consejeros.
Cuarto. Delegaciones para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten en la junta.
Quinto. Aprobación del acta de la junta general, de conformidad con los artículos 202 o, en su caso, 203
de la Ley de Sociedades de Capital.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las
cuentas anuales e informes de gestión y la propuesta de aplicación del resultado que van a ser sometidos
a la aprobación de la junta, a que se refieren los puntos primero y segundo del orden del día y el informe
de los auditores de cuentas. También tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos docu-
mentos.
Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde el mismo
día de la publicación de la convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para su celebración en
primera convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen
precisos, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendi-
dos en el orden del día.
Podrán asistir a la junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el libro-registro con cinco días
de antelación a la fecha de su celebración y presenten la tarjeta de asistencia que oportunamente se les
facilitará.
Se comunica, también, que el Consejo ha hecho uso del derecho que confiere el artículo 203 de la Ley de
Sociedades de Capital, y, por tanto, el acta de la Junta se levantará por notario.

Barcelona, a 1 de marzo de 2011. El presidente del Consejo de Administración,
Participaciones Estella 6, S.L.U., representada por José Manuel Revuelta Lapique

“En la próxima reunión con Mas-
carell le propondré que participe,
peronopiensopedirlepermisopa-
ra sacar adelante el proyecto. Te-
nemos el edificio y la colección, lo
lógico es que unamos esfuerzos”,
aseguró el alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu, tras firmarun conve-
nio con el presidente de la Dipu-
tación, Antoni Foguet, para crear
en 2013 el Museo de las Artes Es-

cénicas en la Casa de la Prensa,
un edificio de 2.000 metros cua-
drados construido en 1926 para la
Exposición Internacional. “Nace
con la voluntad de que sea nacio-
nal, por la importancia de la co-
lección; no le pediré a Mascarell
que esté en la agenda, léase pre-
supuesto de 2011, pero sí en la de
2013”, aseguró el alcalde.

Los más de 500.000 registros
de la colección que conserva el
Institut del Teatre la convierten

en la más destacada de España y
una de las mejores de Europa, se-
gún sus responsables. Entre las
piezas, destacan carteles moder-
nistas de Rusiñol y Alfons Mu-
cha; vestidos de Margarita Xirgu,
Victoria de los Àngeles y Fran-
cesc Viñas; escenografías; foto-
grafías, y 125.000 volúmenes, en-
tre los que destacan manuscritos
del Siglo de Oro y 500 pinturas de
Ramon Casas, Santiago Rusiñol y
Mariano Fortuny, entre otros.

Siempre nos quedará Moscú
El Lliure estrena un nuevo montaje de ‘Les tres germanes’

JACINTO ANTÓN
Barcelona

Roser Camí (Olga Sergeievna), en una escena de Les tres germanes. / ros ribas

Nace el Museo Nacional del Teatro
Firmado un convenio de creación a espaldas de la Generalitat

J. Á. MONTAÑÉS, Barcelona

La Casa de la Prensa, construida por Pere Domènech, que acogerá en 2013 el nuevo museo. / joan sánchez
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Una bronca teatral
HereuprescindedelconsellerMascarellparacrearelnuevocentrocultural

●Lapolíticaculturalhaabier-
to una grieta en Sant Jaume.
ElAjuntamentdeBarcelo-

na firmóayerunconveniocon
la Diputació para impulsar el
futuro Museu de les Arts
Escèniques sin esperar a que
se una al acuerdo laGenerali-
tat,queharecortadoelpresu-
puesto en equipamientos cul-
turales entre un 15 y un 20%.
El museo –que se ubicará

en la Casa de la Premsa– se
hará con o sin la ayuda del
Govern, advirtió ayerel alcal-
de, Jordi Hereu, que asegu-
ró que no piensa “pedir per-
miso”aFerranMascarell, pa-
ramaterializar el proyecto.
“Me reuniré con el conse-

llerdeCulturaenlospróximos
díasyesperoqueentiendaque
éste tiene que ser un museo
nacional”, afirmóayerHereu.

OBJETIVO: ABRIR EN 2013
Conscientede los recortesen
Cultura, el alcalde “sólo” pe-
diráasuexcompañerodepar-
tidoquepongaelproyecto“en
agenda”paraqueseaunarea-
lidaden2013,coincidiendocon
el Año del Teatro en Barcelo-
na y el centenario del Institut
del Teatre, cuyo fondo será el
eje del nuevo centro.
Fuentes del Departament

de Cultura aseguraron ayer a
ADN que, “de momento”, el
Museud’ArtsEscèniques sólo
es una idea del Ajuntament y
delaDiputació,peronodescar-
taronquelaGeneralitatseuna.

ArnauMas
Barcelona

EQUIPAMIENTOS

RIÑAPORELMUSEUD’ARTSESCÈNIQUES

El museo ocupará la Ca-
sade laPremsa,unedificiode
Domènech iRourasituadoen
la falda de Montjuïc, junto al
Mercat de les Flors.
La Diputació se encarga-

rá de la rehabilitación inte-
gral de la finca modernista
–que cuenta con una super-
ficie útil de unos 2.000 me-
tros– y de realizar el proyec-
to museográfico.
El presidente de la Dipu-

tació, Antoni Fogué, explicó
ayerque todavíanosehande-
cidido los presupuestos que

● Xavier Trias cree que si se
convierte en el alcaldedeBar-
celonaletocarávivir“momen-
tos de gran tensión” con Go-
vern de la Generalitat. Así lo
aseguró ayer el candidato de
CiUenelAjuntamentpregun-
tadoporlosrecortesdelEjecu-
tivodeArturMas.
Trias,queayerpresentósu

nueva imagendeprecampaña
(TuiTrias) ,criticóqueelalcal-
de,JordiHereu, sólohayasido
exigente con la Generalitat
cuando el PSC ha dejado de
presidirla. “Lo que no puede
ser es que sólo se sea exigente
enfuncióndequiéngobierna”,
dijo, tras reconocer que él se-
rá“comprensivo”porqueeltri-
partito“hallevadoalaGenera-
litat al límitede la catástrofe”.
Unodesusrivales,Alberto

Fernández Díaz, criticó ayer
quelos12concejalesdeCiUva-
yanavotarenlaconsultainde-
pendentista del 10 de abril, al-
goqueatribuyea“hacerméri-
tos con ERC y Laporta”. El
líder del PP también echó en
caraaHereusu“afonía”cuan-
dogobernóeltripartitoyrecla-
mó más Mossos d’Esquadra
paranoseguir“bajomínimos”.
Ricard Gomà (ICV) dijo

ayer que crear la tasa turísti-
ca es “imprescindible” para
“compensar” a la ciudad. LT.

Trias vaticina
“momentosde
gran tensión”
conArturMas

MUNICIPALES

XavierTriasysunuevo lema.

Historia tras lasbambalinas.El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, y el presidente
de la Diputació, Antoni Fogué, visitaron ayer el fondo documental y bibliográfico del Institut
del Teatre, queseexhibiráenel futuroMuseude lesArtsEscèniques. JORDISOTERAS

destinarán a la ejecución de
la obra, ya que están a la es-
pera de los estudios sobre el
coste de la rehabilitación.
Fogué y Hereu visitaron

ayer el fondomuseístico y bi-
bliográfico del Institut del
Teatro, que se exhibirá en el
futuro Museu de les Arts
Escèniques y que explica la
historia de los últimos 100
años del teatro catalán.
La colección, que cuenta

con más de 500.000 regis-
tros, estaba almacenada en
cajas desde 1989.

Elapunte

FondodereferenciaenEuropa
●El fondodocumentaldel
InstitutdelTeatre,queseex-
pondráenel futuromuseo,
esconsideradoelprimeroen
Españayunode losmás im-
portantesenEuropa.Contie-
ne500.000registrosentre
escenografías, vestidos, car-
teles, títeres,pinturasy foto-
grafías.El fondo tieneade-
más100.000grabaciones

audiovisualescon lasobras
querepresentadasen losúl-
timos100añosdehistoria
del teatrocatalán.También
hay5.000cartelesdeautores
comoSantiagoRusiñol; ves-
tidosdeartistascomoMar-
garidaXirguyCarmenAma-
ya; y500pinturas, conobras
deRamonCasas,Mariano
FortunyyMarianoAndreu.

Eldato

Unedificioconstruido
paralaExpodel29
●ElfuturoMuseodelasArtes
EscénicassesituaráenlaCa-
sadelaPremsa,edificiocons-
truidoparalaExposiciónIn-
ternacionalde1929.Esobra
dePereDomènechiRoura,
autordelEstadiOlímpicde
Montjuïcehijodelarquitecto
LluísDomènechiMontaner.
LaCasadelaPremsaerahas-
taahoraunadelassedesdela
GuàrdiaUrbana.

LaCasade laPremsa, ayer.



‘Concert TR3SC’ de Pol Cruells
El compositor  i  cantant Pol Cru-
ells presentarà en Concert TR3SC 
el seu disc debut, Passeu, passeu..., 
publicat al gener. Les seves com-
posicions, fusió de folk, country 
i cançó d’autor, aborden temes 

Proposta: entrades per al Concert TR3SC de Pol Cruells. Preu: entrades gratuïtes i exclu-
sives per a socis del TR3SC. Data: dimecres, 30 de març, a les 21.15 h. Espai: Sala B de 
Luz de Gas (C/ Muntaner, 246, Barcelona). Manera de participar-hi: reserva d’invitacions 
a través de la web del TR3SC, www.tresc.cat.

RESERVA D’ENTRADES

33 Pol Cruells, compositor i cantant de folk.

universals com l’amor o el desarre-
lament. Habitual dels locals de mú-
sica en directe, Pol Cruells va presen-
tar el seu àlbum al Palau de la Músi-
ca al febrer, on va ser teloner d’Els 
Amics de les Arts.

    

COMPOSICIONS
MÚSICA DE SULTANS OTOMANS
Istanbul Sazendeleri és una formació 
de sis virtuosos instrumentistes que 
interpretaran algunes de les peces 
més importants compostes per sul-
tans otomans. 
Caixafòrum. Av. del Marquès de Comillas, 
6-8, Barcelona. 3 d’abril, a les 19.30 h.
2x1 per als socis del TR3SC.
Compra d’entrades a Servicaixa, 
902.527.333 o a www.servicaixa.com.

Per fer-vos socis del TR3SC o sol·licitar més informació sobre les ofertes 
podeu trucar al 902.33.90.33 o entrar a la pàgina web www.tresc.cat

TEATRE
UNA COMÈDIA D’ACCENT FRANCÈS
Je ne parle pas françois és una co-
mèdia amb textos de Laura Jou i Emi-
lià Carilla, i dirigida per aquest últim. 
Quatre intèrprets participen en l’obra, 
que disposa de música en directe.
Almeria Teatre. Sant Lluís, 64, Barcelona.
Avui i els dies 2 i 3 d’abril, a les 20 h.
Entrades per 12 € per a socis TR3SC.
Compra de localitats a Tel-Entrada, 
902.10.12.12 i www.telentrada.com.

Proposta: entrades per a El casament dels petitburgesos. Preu: entrades per 12 euros per 
a socis del TR3SC. Data: els dimecres 13, 20 i 27 d’abril, i els dijous 14, 21 i 28 d’abril, a les 
20 h. Espai: Almeria Teatre (C/ Sant Lluís, 64, Barcelona). Manera de participar-hi: a Tel-
Entrada, trucant al 902.10.12.12 o a la web www.telentrada.com.

COMPRA D’ENTRADES

‘El casament...’ 
torna a 
l’Almeria Teatre
L’Almeria Teatre de Barcelona 
acull, per segona temporada con-
secutiva i sense data de sortida, 
El casament dels petitburgesos, obra 
de Bertolt Brecht dirigida per Víc-
tor Álvaro. El text va servir a Ber-
tolt Brecht per desemmascarar 
els convencionalismes socials i 
la superficialitat de les relacions 
humanes de la seva època. L’obra 
mostra nou personatges que es 
reuneixen a casa d’una parella 
de nuvis per celebrar el seu en-
llaç. El casament dels petitburgesos 
és una producció de Gataro i es-
tà basat en la traducció que Feliu 
Formosa va fer de l’obra original 
de Brecht. 33 Dos actors del repartiment.
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Gonzalo Pérez de Olaguer va de-
dicar 50 anys de la seva vida a col-
leccionar tota mena de materials 
relacionats amb el seu món, el te-
atre. El periodista i crític d’EL PE-
RIÓDICO DE CATALUNYA, mort 
el 2008, va emmagatzemar a casa 
seva un munt d’informació –car-
tes, fotografies, expedients, críti-
ques, retalls de premsa, cedés...–, 
que la seva viuda, Mercè Taltavull, 
ha cedit al Museu de les Arts Es-
cèniques (MAE), que també actua 
com a centre de documentació.  
 «És impressionant. El Gonza-
lo ho guardava tot», explica Anna 
Valls, directora del centre, que con-
fessa que ha quedat sorpresa da-
vant la quantitat de material que 
va arribar a acumular. «El Gonza-
lo tenia tot el despatx i part del ga-
ratge ple de papers i carpetes», re-
corda la seva dona, satisfeta amb el 
«desallotjament» que ha fet el MAE. 
Els documents de l’estudiós del te-
atre que van interessar el MAE ocu-
pen unes 150 caixes d’arxiu.
 El fons ja apareix registrat a la 
web del museu www.cdmae.cat, 
on figura l’inventari del material 
disponible: no està digitalitzat i 
únicament es pot consultar anant 
al MAE, que té la seu a l’Institut del 
Teatre. 
     «Cada fons és diferent però aquest 
destaca per exhaustiu i extens en el 
temps», diu la directora. Entre les 
joies de la col·lecció, Valls subrat-
lla la correspondència. «Als estudi-
osos que recorren a nosaltres els in-
teressen molt les cartes perquè ofe-
reixen una informació personal i 
de primera mà». 
 Entre les cartes de l’autor del lli-
bre Els anys difícils del teatre català. 

Memòria crítica hi figuren diversos 
comunicats oficials dels jutjats que 
fan palès els problemes que li van re-
portar articles publicats en revistes 
com Penthouse.
 «A diferència d’altres fons, el de 
Pérez de Olaguer és exhaustiu per-
què va guardar totes les seves críti-
ques a partir de les quals un es pot 

fer a la idea de com ha sigut l’esce-
na catalana les últimes dècades», 
diu Valls. «No les he comptat però 
hi deu haver milers de crítiques».
 «Tot ho tenia ordenat per te-
mes», recorda la viuda de Pérez 
de Olaguer. Va obrir carpetes, per 
exemple, per al cas Flotats, sobre la 
polèmica amb l’aleshores conse-
ller Joan Maria Pujals, i el conflicte 
Segarra-Flotats. I també la creació 
de Penthouse va ocupar una volumi-
nós dossier. Com a arxiver, Pérez 
de Olaguer sempre va ser fidel al 
paper. La tecnologia digital no ana-
va amb ell. «Li va costar acostumar-
se a l’ordinador. Així que ell va se-
guir retallant i guardant-ho tot en 
paper», evoca  Mercè Taltavull. H

MARTA CERVERA
BARCELONA

La viuda de Gonzalo Pérez de Olaguer cedeix l’arxiu del crític 
al Museu de les Arts Escèniques H El fons ja es pot consultar

Un llegat de teatre
UNA VALUOSA DONACIÓ

33 Gonzalo Pérez de Olaguer, a l’esquerra, amb l’actor Carlos Lemos.

ARXIU GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

«La documentació 
destaca per exhaustiva 
i extensa en el temps», 
explica Anna Valls,  
directora del MAE

JORDI COTRINA

JOSEP MARIA POU 
VEN A HEREU EL PÀ 
DEL TEATRE

Barcelona q Nombrosos actrius 
i actors –com Josep Maria Pou, 
a la foto– van donar ahir el tret de 
sortida del Dia Mundial del Teatre, 
que se celebra avui, posant-se 
darrere del taulell de diverses 

fleques de la ciutat per oferir a la 
clientela el Pa del Teatre. Un dels 
clients a qui va atendre Pou al Forn 
Baltà, del barri de Sants, va ser ni 
més ni menys que l’alcalde, Jordi 
Hereu. H



<<Agenda Fira de Brocanters
de la Diagonal
Antiguitats, decoració
i col·leccionisme fins
al 20 de desembre

<<

La Pedrera
Exposició de
Perejaume que recull
l’obra dels últims
vint anys de l’artista

EL PUNT AVUI
DILLUNS, 12 DE DESEMBRE DEL 201158 | Apunts |

BARCELONA
17.00 i 19.30
CINEMA
Viva l’Italia. Dins dels ac-
tes de commemoració del
150è aniversari de la uni-
tat d’Itàlia, l’Istituto Ita-
liano di Cultura (ptge/
Méndez Vigo, 5) projecta
la pel·lícula Viva l’Italia
(Itàlia–França, 1961),
protagonitzada per Ren-
zo Ricci i dirigida per Ro-
berto Rossellini, un dels
directors més importants
del neorealisme italià. La
pel·lícula explica com el
patriota Giuseppe Gari-
baldi (1807-1882) lluita
per la unificació del seu
país.

BARCELONA
19.00 CONFERÈNCIA
La reconstrucció del Ja-
pó després dels terra-
trèmols. L’Escola Tècni-
ca Superior d’Arquitectu-
ra i la Universitat Inter-
nacional de Catalunya or-
ganitzen una conferència
oberta al públic amb el tí-
tol Rebuilding Japan:
Lessons in architectural
response. L’acte tindrà
lloc a l’auditori de la seu
del Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya i hi intervin-
dran arquitectes japone-
sos involucrats en la re-
construcció del Japó des-
prés dels devastadors ter-
ratrèmols que van assolar
el país.

BARCELONA
20.00 CONFERÈNCIA
L’aportació de les co-
munitats protestants. la
Fundació Romea per a les
Arts Escèniques organit-
za la conferència L’apor-
tació de les comunitats
protestants a la cultura
catalana, en la qual s’ex-
plicarà a través d’una mi-
rada al passat, present i
futur, quina ha estat
l’aportació de les comuni-
tats protestants a la nos-
tra cultura i societat. L’ac-
te, que tindrà lloc al tea-
tre Romea, serà presentat
pel crític i historiador
d’art Daniel Giralt-Mira-
cle i anirà a càrrec de Gui-
llem Correa, secretari ge-
neral i impulsor del Con-
sell Evangèlic de Catalu-
nya.

BARCELONA
19.30 LLIBRES
Vides privades de la
Barcelona burgesa. La
Casa del Llibre presenta

el llibre Vides privades de
la Barcelona burgesa
(Editorial Angle). Amb
aquest nou llibre, Perma-
nyer s’endinsa i aprofun-
deix en els rituals, els es-
deveniments i les formes
de vida familiars i perso-
nals d’aquesta classe so-
cial, de la qual Permanyer
és un gran coneixedor. En
l’acte, hi assistirà l’escrip-
tor.

BARCELONA
20.00 MÚSICA
El Messies. Més de 400
cantants de Barcelona
participaran aquest ves-
pre en el concert d’El
Messies de l’Obra Social
La Caixa, dirigit per Ro-
bert King. El concert, que
tindrà lloc al Palau de la
Música, ofereix a les per-
sones aficionades a la mú-
sica coral l’oportunitat de
participar en un concert
col·lectiu al costat de mú-
sics i intèrprets professio-
nals de reconegut presti-
gi. En el concert d’aquest
any hi participarà una de
les orquestres d’instru-
ments més destacades del
panorama actual, The
King’s Consort.

BARCELONA
20.00 MÚSICA
Tristan Perich. Dins el ci-
cle de concerts sobre mú-
sica, ciència i tecnologia
Artssònica, l’Arts Santa
Mònica ofereix el tercer
concert a càrrec de Tris-
tan Perich. El concert in-
clourà obres del composi-
tor i artista visual nova-
iorquès Tristan Perich,
per a percussió, quartet
de guitarres elèctriques i
electrònica amb canals
d’1-Bit, dissenyats i cons-
truïts pel mateix compo-
sitor. La interpretació
anirà a càrrec de Pilar
Subirà i Tristan Perich.

BARCELONA
21.00 MÚSICA
Las Maris. El duet for-
mat pel cantautor Javier
Álvarez i la vocalista i te-
clista Nieves Arilla pre-
senten al teatre Artèria el
seu projecte en comú Las
Maris. Acompanyats de
diversos instruments mu-
sicals, alguna base pregra-
vada i una escenificació
especial, els dos músics
interpretaran sobre l’es-
cenari disset cançons, de
les quals onze són ver-
sions i sis són seves.

Una fotografia d’arxiu de Fabià Puigserver i Plana ■ PILAR AYMERICH

Mostra d’art solidari per
combatre la sida

El llegat de Fabià Puigserver

Quadre de Xano Armen de l’exposició ■ ARXIU

L’orquestra simfònica del
teatre Mariinski, a l’Auditori

Valeri Gergiev dirigeix l’orquestra del Mariinski ■ ARXIU

BARCELONA
EXPOSICIÓ
El Museu de les Arts Escèniques
(MAE) de l’Institut del Teatre ofe-
reix l’exposició Fabià Puigserver,
teatre d’art en llibertat, una retro-
spectiva dedicada a l’escenògraf,
figurinista, actor i director escè-
nic, coincidint amb el 15è aniver-
sari de la seva mort i el 35è aniver-
sari de la fundació del Teatre Lliu-
re. L’exposició, que es pot visitar
fins al juny del 2012, presenta una
part de l’obra de Fabià Puigserver

BARCELONA
Tot el dia EXPOSICIÓ
El centre cultural Can Fabra ofereix la XIX Mostra
d’Art Solidari contra la Sida amb obres de Perico
Pastor i Jordi Labanda, entre d’altres.

BARCELONA
20.30 MÚSICA
Avui a l’Auditori sonaran les tres grans obres per als
Ballets Russos en un sol concert, de la mà de Valeri
Gergiev i la seva orquestra del Mariinski.

(1938-1991) i l’arxiu personal de
l’escenògraf que la Fundació Tea-
tre Lliure va cedir al MAE l’any
2003, i ha tingut l’assessorament
del professor de l’Institut del Tea-
tre Guillem-Jordi Graells i la col·la-
boració del Teatre Lliure.

La retrospectiva ocupa dife-
rents espais de la seu de l’Institut
del Teatre, començant per la sala
d’exposicions, que s’ha dividit en
quatre àmbits temàtics: trajectò-
ria, obra escènica, teatre d’art i
teatre en llibertat. Al vestíbul del

teatre Estudi es presenta una
mostra fotogràfica dels muntatges
teatrals de Puigserver, amb imat-
ges preses per Ros Ribas, Pau Bar-
celó i Montse Faixat. Complemen-
tàriament, s’ha organitzat un ser-
vei de visites guiades a les instal·la-
cions del MAE on hi ha dipositats
els fons de Fabià Puigserver. Així
mateix, coincidint amb la mostra,
el portal web Escena Digital pre-
senta més de 300 fotografies d’es-
cena de muntatges de Puigserver.

N. PUYUELO
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Televisió
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TV3
— 14 de març. Telenotícies. “Els tresors de l’Institut del Teatre”. Vídeo consultable a la web de TV3, 

vídeos a la carta http://www.tv3.cat/videos/3421351/Els-tresors- delInstitut-del-Teatre 

— 4 de desembre. “Brava, Victoria!”. Documental sobre la vida de Victoria dels Angels. Dirigit per Maria 
Morgues. Vídeo consultable a la web de TV3: http://blogs.tv3.cat/senseficcio.php
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BTV
—  17 d’abril. BTV, "El fons del futur Museu de les Arts Escèniques preserva la història del teatre 

català". Vídeo consultable a la web de BTV: http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/04/17/fons-
museuartsesceniques/
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Revistes
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Premsa digital
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Webs
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Articles de premsa que han fet 
referència al MAE o han publicat 

imatges del MAE 
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El panorama català amplia la seva ambició en el sector dels
titelles, un univers inabastable que es regenera des de la
tradició, avançant-se sovint a la demanda dels espectadors
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l fil dels titelles de fil no dei-
xa d’aixecar nous ressorts.

Alhora que es manté la tradició
amb companyies com la de la fa-
mília Vergés i segueixen dem-
peus moltes de les formacions
que van popularitzar el català als
carrers durant la transició,
s’obren nous pous de talent a
partir de la manipulació d’objec-
tes. «És el moment de passar del
figuratiu a l’abstracte», diu Julie-
ta Agustí, directora de la Fira de
Titelles de Lleida. El món titella
es confon amb noves disciplines
sense manies, tot i que el mercat
exigeix un ritme de producció
molt elevat que fa difícil disposar
de temps per a l’experimentació i
alhora tenir un espectacle en gi-
ra. Moltes companyies no volen
seguir representant versions de
contes clàssics (que, d’altra ban-
da, és el que genera més públic
encara) i s’atreveixen a introduir
temes tabú com la memòria his-
tòrica (La maleta de l’Agustí, ins-
pirada en les imatges d’Agustí
Centelles localitzades en unes
golfes recentment), l’alzheimer
(L’avi Ramon) o la convivència
amb els disminuïts físics o psí-
quics (Cinc contes diferents).

Pep Farrés, de Farrés Brothers,
entén que «a un nen se li pot ex-
plicar de tot, només cal encertar
el to». Sempre han renunciat a
adaptacions de clàssics («ens
agrada parlar d’un tema») però

E
no s’atreveix a assegurar que serà
sempre així: les lleis de mercat
també marquen pautes.

Moltes companyies (siguin
emergents o no) s’han pres el
repte de trencar la barrera de
l’edat. La major part dels espec-
tadors, però, ignoren aquesta vo-
luntat. I això comporta el retorn
capcot del que ha gosat fer un
gest més avançat que el que pot
absorbir el públic. La demanda
subjuga l’oferta. Eugenio Navar-
ro, del Teatre la Puntual, és opti-
mista pel que fa a la salut del sec-
tor i trenca, altre cop, la tesi que
els titelles siguin només per a
nens: «A la Puntual molts cop
han vingut adults sols a veure
obres que són per a nens a partir
de 4 anys. Les meves obres són
per a tothom, és un segell que ja
dúiem amb La Fanfarra». Toni
Rumbau, cofundador de La Fan-
farra i del Teatre Malic amb Na-
varro i Mariona Masgrau, llegeix
una època esplendorosa per als
titelles: sense necessitat de per-
dre la tradició els titelles renoven
els seus discursos, segueixen sent
uns «elements sintètics del tea-
tre: amb el mínim aconseguei-
xen el màxim d’expressió», és
una economia de recursos que
resulta ser molt atractiva.

Agustí insisteix: si en el passat
era un treball d’artesania (capa-
citat tècnica per manipular i
construir titelles), avui ja explica
històries. Queda pendent el ter-

cer pas, el de la innovació. Pep
Farrés en discrepa de l’abús amb
la paraula risc: «La paraula risc té
perill perquè està sobrevalora-
da». De poc serveix fer una peça
trencadora si té vida només en
algun festival. Les produccions
de Farrés Brothers arriben a les
300 funcions. Els seus dos com-
ponents, però, són inquiets i
se’ls troba sovint en cursos d’in-
terpretació i manipulació. No-
més alguns d’aquells coneixe-
ments (en general prou interes-
sants) els poden introduir en els
seus espectacles, i sempre de ma-
nera mesurada, comenta Pep
Farrés. El secretari general d’Uni-
ma (Unió Internacional de Ma-
rionetistes) i director del Festival
Tot, Jacques Trudeau, constata
que hi ha una certa tendència a la
fragmentació als espectacles:
construir titelles que són una
part del cos, menystenint allò
que no expressi: la forma també
es revoluciona. El Centre de Tite-
lles de Lleida es caracteritza per
l’adaptació de clàssics, tot i que
amb uns titelles molt propers als
artefactes renaixentistes (polit-
ges, engranatges), que, parado-
xalment, mostra una trama molt
diàfana, buida, esquemàtica, de-
purada.

Tot bull al món titella. Les tèc-
niques, els plantejaments escè-
nics, no fan més que renovar-se i
desplegar més possibilitats. Des
que l’artista apareix a les fosques,

JORDI BORDES

Textures que
evoquen
Xavi Bobés ha anat al món
del teatre d’objectes cami-
nant pels viaranys de la in-
terpretació i l’experimen-
tació. Ja fa set anys que hi
treballa amb (probable-
ment) millor reconeixe-
ment fora de Catalunya
que a casa. No sembla
que li importi. El seu tre-
ball és de navegar cap en-
dins, al més íntim. Olora
els objectes (preferible-
ment quotidians) i els de-
tecta el seu passat. La seva
manipulació el porta al
conflicte escènic, a teixir
una dramatúrgia d’emo-
cions ben oberta, perquè
sigui cada espectador el
que es deixi perdre pels
meandres de la seva me-
mòria. Fa poc, ha partici-
pat en un projecte a Olot
en què ha mostrat el seu
treball al poble. Ara co-
mença a preparar un nou
treball: jugarà amb ele-
ments localitzats en ma-
sies abandonades: plats
trencats o desgastats, fer-
ros, filferros. Brutícia
d’abocador a la qual, com
bon arqueòleg d’emo-
cions, sap extreure’n re-
lleu. El seu teatre d’objec-
tes beu d’un passat comú,
avui abocat en una cune-
ta. És on s’ha volgut plan-
tar ell.

De guant català
El primer titellaire conegut amb
els titelles de guant català és Juli
Pi (1853-1920). Posteriorment,
apareixen famílies com les d’An-
glès o els Vergés (aquests últims
encara en actiu). Es tracta d’uns
titelles que es caracteritzen per la
seva morfologia. Els tres dits cen-
trals de la mà (índex, cor i anular)
subjecten el cap. El polze i el pe-

tit manipulen les extremitats su-
periors. Molts dels titellaires en-
carregaven els caps i mans a ta-
llistes professionals que constru-
ïen reproduccions de sants i ver-
ges per a les esglésies. Això els
dóna una gran categoria escultò-
rica i fa que alguns disposin d’ulls
de vidre per augmentar el seu re-
alisme. Així com els de guant

clàssic (fitxa següent) procedei-
xen de la tradició italiana del Pul-
cinella napolità i altres màscares
de la Commedia dell’Arte, els ca-
talans disposen de dramatúrgia i
personatges propis. No hi ha ar-
quetips: cada manipulador tria el
seu heroi (solen ser espavilats i de
classe baixa, i sovint combaten
amb el Banyeta).

Titelles tradicionals

Titella
desvestit
de Juli Pi/
MAE
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tapat, a la possibilitat que l’actor
dialogui amb els seus titelles.

La tècnica oriental bunraku
s’insinua en peces molt fresques
com L’illa desconeguda de Marke-
liñe (els actors manipulen uns
pantalons i una camisa en una
perxa ballant un rock d’Elvis
Presley amb l’inconfusible cop
de maluc) o catàrtics com Futuros
difuntos de La Zaranda (transfor-
men en interns d’un manicomi
figures de fusta tallades a l’Amè-
rica Llatina que s’utilitzen, degu-
dament vestides, com a repre-
sentació dels sants). Miguel Ga-
llardo, un deixeble de Jordi Ber-
tran, treballa actualment amb ti-
telles de mida natural, com els
bunraku. Ho fa en solitari. I, a
més, s’atreveix a mantenir-hi un
diàleg, un dels grans cànons
trencats. Els manipuladors pas-
sen a ser actors, intervenen amb
els titelles, els interpel·len: apro-
pen encara més el ninot al pú-
blic. La hibridació fa confondre
els termes. Per a Alfred Casas,
professor de titelles de l’Institut
del Teatre, el treball de Gallardo
cal emparentar-lo amb el de Ma-
rot, un personatge que es domi-
na posant la mà per darrere del
cap, com succeeix amb els ninots
dels ventrílocs. El món dels tite-
lles no té fronteres. És sublim i in-
abastable com l’aire. No se sap si
l’ànima la imposa l’intèrpret o és
la figura que s’hi rebel·la quan la
subjecten des de dins.El cap als núvols (jo de gran vull ser un dibuix animat), amb Xavier Bobés. / PRESÈNCIA

De guant clàssic
És, probablement, el tronc cen-
tral dels titelles a Europa. Es des-
envolupa a partir dels rols dels
personatges de la Commedia
dell’Arte. Aquesta tècnica ances-
tral caricaturitza els vells i rics
(Dottore i Pantalone) amb uns
personatges joves i espavilats que
dominen l’acció tot i ser vassalls:
Pucinella i Arlequí (sempre afa-

mats i gens correctes en les for-
mes), Brighella (cuiner), Colom-
bina (la serventa) i Capitano (sol-
dat afamat, cregut però valent.)
Arrenca, doncs, de la tradició del
segle XVII i s’expandeix a mesura
que les companyies italianes viat-
gen per tot Europa. A molts terri-
toris, crea una tradició paral·lela.
Punch és el Pulcinella anglès, Po-

lichinelle, el francès; Kasperl,
l’alemany; Don Cristóbal, l’espa-
nyol, i fins i tot Don Roberto Poli-
chinela, el portuguès, o Petrush-
ka, el rus. Toni Rumbau està ela-
borant un estudi que relaciona
ciutats d’europa amb els Putxi-
nel·les. A Nàpols, la relació amb
Pulcinella és tan forta que titella i
ciutat s’identifiquen mútuament.

Polichinelle,
l’heroi francès
/ MAE/ R.
RAMOS
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J. BORDES / ANNA ESTALLO

Festival de somnis

El Ministeri de
Cultura finança
la continuïtat
del Guant

El Festival Tot
de Barcelona
casa tradició i
modernitat

La Fira de
Lleida és la
referència a
Catalunya

Tres exemples de festivals: la Fira de Lleida, el Tot de Barcelona i el Guant de
Valls. Públic i noves propostes són els reclams d’aquests cartells

questa mateixa setmana
arrenca la 22a edició de la

Fira de Titelles de Lleida, el festi-
val del sector considerat estratè-
gic pel Departament de Cultura.
És la gran iniciativa internacio-
nal que impulsa el Centre de Ti-
telles de Lleida, una companyia
que arrenca el seu 25è aniversari
amb aquesta activitat. Tot i
l’obligat estalvi per la retallada
de les institucions, la fira man-
tindrà la llotja, un espai on es fa-
cilita la trobada entre artistes.
L’any passat, segons un estudi
de la COFAE (Coordinadora de
Ferias de Artes Escénicas del Es-
tado Español), cada euro inver-
tit per l’administració en va sig-
nificar set en valor de contracta-
cions. El Centre de Titelles de
Lleida exigeix un espai, ja s’ha
fet gran. Confia a disposar d’un
museu per poder exposar, per
ara, tots els titelles construïts per
Joan-Andreu Vallvé, un artista
vingut de les arts plàstiques que

A
es va enamorar perdudament de
la capacitat de construir «unes
escultures amb moviment» i,
gràcies al teatre, amb ànima. Es
preveu fer fins a quatre exposi-
cions presentant titelles de Re-
taule de Nadal, Hamelin, Peter
Pan i uns altres de grans dimen-
sions que mai no han sortit en
cap espectacle.

Julieta Agustí, directora de la
fira, aventura que en la pròxima
edició se’n presentaran quatre
exposicions més, tot extret del
magatzem propi de la seva com-
panyia. El centre pretén donar
servei a les noves companyies
per donar-los l’alternativa. El
grup que ha normalitzat els tite-
lles al TNC, també ha participat
en el món de l’òpera amb el Li-
ceu i disposa d’un estable mer-
cat internacional. La Fira de
Lleida ha tocat sostre des de fa
anys quant a públic: 30.000 es-
pectadors. La vintena de com-
panyies que presenten alternen
sales i carrer, multiplicant ses-

sions. Però com més se’n fan,
més s’omplen. La vela ha donat
una presència notable. Ara, pre-
senten companyies internacio-
nals per donar a conèixer el que
es fa a fora i, alhora, conviden
(amb el suport de l’Institut Ra-
mon Llull) programadors inter-
nacionals. Aquests viatges ga-
ranteixen la contractació de
companyies de la fira més enllà
dels Pirineus. La fira és un im-
puls contrastat.

El Festival Tot és molt jove.
només se n’han fet dues edi-
cions. Però ha vingut per que-
dar-se. Després d’anys que s’ha
adormit el Festival de Titelles i
Teatre Visual de l’Institut del
Teatre (la darrera edició es va ba-
tejar amb el nom de Neo, que
s’insinua el retorn per al 2013),
el Poble Espanyol ha agafat el re-
lleu. Jacques Trudeau és el direc-
tor d’una segona edició que ha
volgut enfrontar les tècniques
més clàssiques (que encara res-
piren misticisme a l’Orient)

És una tradició molt antiga i a Eu-
ropa segueix corrents cultes i so-
fisticats. Han tingut estructura
dramàtica i s’han utilitzat en
l’òpera (Salzburg). Al XIX aparei-
xen relacionades amb el cabaret,
on es tracta d’executar petites
demostracions en què el que es
valora és la capacitat del manipu-
lador per aconseguir que la fusta

Marionetes
es mogui amb realisme. A Cata-
lunya, als anys vint l’arribada de
Harry Vernon Toser (1902-1999)
crearia escola. Professor a l’Insti-
tut del Teatre, tot i que mai no va
ser professional va instaurar una
escola que va impulsar la carrera
de Pepe Otal (1946-2007), així
com Jordi Bertran, entre d’altres.

La marioneta de tija és una va-

riació notable de la marioneta.
Consta d’una barra que subjecta
cap i cos. Les mans es mouen
amb dos únics fils. Es crea per
poder executar accions dinàmi-
ques (batalles o danses) i inter-
pretar cançons èpiques, com ara
el Faust. Se suposa que les mario-
netes d’El retablo de maese Pedro
eren d’aquesta mena.

Titelles tradicionals

Pallasso.
/ MAE / R.
RAMOS
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Ambient a la Fira de Lleida de
l’any passat; el Festival Tot de fa
unes setmanes; i una imatge del
Festival Guant.

amb els treballs més innova-
dors. Trudeau, que es va estar
tres dècades darrere un vel amb
Theâtre sans Fil al Quebec, viatja
arreu (amb una cartera on col-
lecciona petites notes de grups
per contractar en noves edi-
cions), tot constatant que el ba-
tegar del titella és ben viu.

Per últim, el Guant, el Festival
Internacional de Teatre de Tite-
lles de Valls, que es desplega a la
comarca de l’Alt Camp, arribarà
a la setena edició el proper mes
d’octubre. La situació financera
del país havia deixat en la corda
fluixa la continuïtat de la mos-
tra, però el Ministeri de Cultura
ha aprovat una subvenció de
50.000 euros que s’afegiran a les
presumibles aportacions d’al-
tres estaments. El festival, amb
la direcció artística de Pa Sucat,
s’ha fet famós arreu del territori
per la singularitat d’alguns dels
seus espectacles. L’any 2010 hi
van participar quinze compa-
nyies i hi van assistir més de
5.800 espectadors.

sorprenents. A Orient, però, sí
que neix amb tradició dramàtica
(el Mahabharata o el Ramayana
indi tenen versió per a ombres,
així com bona part del repertori
de l’Òpera de Pequín, a la Xina).
Les ombres es desplacen a Euro-
pa fa relativament poques dèca-
des, amb altres tradicions de per-
sonatges inanimats com poden

ser els titelles d’aigua o bé el bun-
raku japonès.

Aquest titella de mides prope-
res a les d’un home es manipula-
va per tres persones que coordi-
naven peus, maluc i espatlles. Al-
guns dramaturgs alternaven tex-
tos per al teatre popular (kabuki)
amb el bunraku, símptoma de la
seva importància.

Teatre d’ombres
A Europa, arriba el teatre d’om-
bres d’Orient (Turquia i la Xina) i
se l’associa a les chinoiseries del
segle XVIII. A finals del XIX, va
compartir pantalla amb el cine-
ma dels germans Lumière dins la
línia d’exhibir noves troballes vi-
suals. S’utilitza per explicar histò-
ries molt senzilles (El pont trencat)
i sobretot per aconseguir efectes

Un personatge d’ombra. / MAE /
ROBERT RAMOS
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i ha espai estable, tot i que
arraconat a la gran Barce-

lona. Al 2005 va obrir La Pun-
tual, que supleix el buit del
Malic d’anys enrere. També el
Tibidabo ha renovat aquell ra-
có de marionetes i autòmats
que va fer popular Herta Fran-
kel, la manipuladora austríaca
que va guanyar la finestra de la
televisió en blanc i negre per a
les marionetes i els titelles. Un
tercer punt és el Museu de les
Arts Escèniques. Avui, hi ha in-
ventariats uns 400 objectes re-
lacionats amb el món del tite-
lla, que es remunten a principis
del segle XX. L’Institut del
Teatre ha signat un con-
veni amb l’Ajuntament
per fer visitable el fons de
documentació a la Casa
de la Premsa. Serà a partir
del 2013.

Si hi ha un escenari es-
table de titelles a Barcelo-
na és gràcies a Eugenio
Navarro. El teatre La Pun-
tual és dels teatres més pe-
tits de Barcelona. Això fa
que només admeti espec-
tacles de petit format. La
Puntual va obrir per la
Mercè del 2005. Ho va fer
amb la clara intenció
d’aconseguir obrir més
que els caps de setmana. Ha es-
tat un treball difícil normalit-
zar les sessions de divendres
(«són el nostre dia de l’especta-
dor», comenta). El 40% de la se-
va programació és pròpia: Na-
varro interpreta petites peces
de repertori; algunes, com El
Malic a la Xina, es remunten a
tres generacions d’espectadors
d’una mateixa família: l’avi va
veure, de jove, La Fanfarra a la
plaça del Pi; el pare, al Malic; i el
fill, a La Puntual. Navarro com-
pleta la programació convi-
dant altres companyies. Tant
les que són de nova fornada

H
J.B.

Els teatrins de cada dia
com les de tota la vida: Mar-
duix, Naips, Babi, Vergés… Per
últim, l’altre anglès titellaire de
Barcelona (juntament amb
l’històric Tozer) atrau els espec-
tacles internacionals de gira. I
és que «tothom vol venir a Bar-
celona», sentencia satisfet. Na-
varro, que compta com molts
manipuladors amb la col·labo-
ració del constructor de titelles
Martís Doy, segueix inquiet,
amb ganes de provar nous ca-
mins com el de titella de taula.
Però no per això vol renunciar al
seu clàssic teatre de catxiporra (la
nata ben sorollosa i la llengüeta
són els dos reclams per a la ria-

llada generosa): «M’entu-
siasmen perquè eren es ti-
telles que jo veia de petit».

Del Tibidabo a
Ciutat Vella
El Tibidabo també ha recu-
perat els titelles. Al 2006
van reobrir el Marionetàri-
um. Herta Frankel és un
nom que, avui, encara vin-
cula molts pares i avis al
descobriment dels titelles,
les marionetes i els autò-
mats. També amb una pols
que li atorga bohèmia i sa-
viesa del temps hi ha la Ca-
sa Taller de Marionetas.
L’ombra de Pepe Otal

(1946-2007) hi és constant. En
cartells, màximes escrites espon-
tàniament que sembla que mai
més s’hagin d’esborrar. La seva
era una barba acollidora, tot i
que amiga de l’anarquisme i de
l’humor més negre que actués
d’arma espantadissa per a la ca-
nalla més pueril. Avui, el local
segueix obert amb una associa-
ció que alterna teatre i poesia
amb sopars per vuit euros. En
aquest racó amagat s’hi congre-
ga un dels grups d’espectadors
més joves de Barcelona. L’espe-
rit confiat conviu amb les gote-
res irremeiablement.

El Marionetàrium del Tibidabo, un detall del Taller de Marionetes
de Pepe Otal i una autòmat, al fons del MAE. / M.PÉREZ / A.PUIG
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Titella de taula és aquell que es
manipula damunt un taulell a
mitjana alçada. Es manipula a
l’altura de la cintura i el manipu-
lador no s’amaga. Companyies
catalanes com L’Estaquirot (Plo-
ramiques, La pastissera i els fo-
llets), El Príncep Totilau (Sis Joans,
Cavallet de cartró) o el Centre de
Titelles de Lleida (Mowgli, Vola,

De taula i teatre d’objectes
Peter Pan) utilitzen aquesta tècni-
ca. L’actor es lliure d’encarar-se
amb el personatge.

També el teatre d’objectes és
una de les darreres portes per ex-
plorar. Amb alguna possible con-
nexió als personatges autòmats
(màquines amb forma de perso-
nes que actuen autònomament),
consisteix a donar vida i un rol de

personatge a un objecte. Farrés
Brothers (La maleta de l’Agustí)
treballen una mena de marioneta
portada, d’arrel francesa, o Mi-
guel Gallardo (Don Juan. Memò-
ria amarga de mi), que creua una
història amb un personatge de
mida natural subjectat només pel
cap, com una mena de ventríloc-
dramaturg.

Titelles contemporanis

Cavallet de cartró / XAVI OLIVÉ

Un detall de la
Casa Taller de
Marionetas,
una mena de
temple
dedicat a
l’anarquisme i
a la
generositat de
Tozer i Pepe
Otal. / MARTA
PÉREZ
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Dilluns, 2 de maig de 2011

CULTURA 26 NOU9EL

El Premi Josep 
Escobar de Còmic 
rep més de mig 
centenar d’obres

Granollers

EL 9 NOU

El Premi Josep Escobar de 

Còmic i Il·lustració ha rebut 

un total de 56 obres de 44 

participants, deu més que 

el 2009. Una tercera part 

dels participants són de 

Granollers i comarca, i la 

resta de les comarques veï-

nes com el Vallès Occidental 

i el Maresme, però també 

de poblacions de Girona, 

Tarragona o València. Una 

de les obres procedeix del 

Canadà. Per categories, nou 

obres pertanyen a l’A (fins 

a 12 anys), 4 a la B (de 13 a 

18 anys) i 43 a la C (a partir 

de 18 anys), desglossades en 

il·lustració (10 obres), còmic 

(11) i tira/vinyeta (22).

Una de les novetats 

d’aquesta edició és el vot 

popular. Fins al 13 de maig, 

a través de la web del Gra 

(www.grajove.cat) es pot 

votar la millor obra en les 

categories B i C. El veredicte 

del jurat es farà públic el 

mes de juny. Els guanyadors 

tindran com a premi l’edició 

d’un llibre-recull, premis en 

metàl·lic de 300 euros, un 

lot de còmics i material d’il-

lustració, un curs de còmic, 

l’estampació de samarretes 

i la impressió en els formats 

de pòster i estovalles de tau-

la, en funció de la categoria.

El Premi Escobar és de 

periodicitat biennal i és orga-

nitzat per l’Ajuntament de 

Granollers i El Colador.

L’Ajuntament presenta la vuitena edició de ‘Paraules per a vuit espais’

Alumnes de Granollers evoquen 
espais de la ciutat en un nou llibre
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Albert Solanes, de l’Institut Celestí Bellera, va ser un dels alumnes que va llegir un text en la presentació de dijous

Granollers

EL 9 NOU

La nova edició del llibre 

Paraules per a vuit espais, 

editat pel Servei d’Edu-

cació de l’Ajuntament de 

Granollers, es va presentar 

aquest dijous a la tarda a 

la Casa de Cultura Sant 

Francesc de Granollers. Pre-

cisament, aquest és un dels 

espais protagonistes de la 

vuitena edició d’aquest tre-

ball, que inclou textos escrits 

per alumnes de segon d’ESO 

de tots els centres d’educació 

secundària de la ciutat, acom-

panyats de diverses foto-

grafies. Els altres espais que 

han servit de punt de partida 

dels textos són la capella dels 

Sants Metges, el refugi de la 

plaça de Can Sínia, l’edifici 

dels Mossos d’Esquadra, la 

plaça de la Llibertat, l’esglé-

sia dels Franciscans, la Masia 

de les Tres Torres i la plaça 

de les Hortes. Durant el pro-

jecte, Pere Cornellas va fer 

un taller fotogràfic a la cape-

lla Sants Metges i es van fer 

visites a la Masia Tres Torres 

i al refugi de Can Sínia.

En la presentació, alguns 

dels alumnes van llegir tex-

tos publicats. Els participants 

en aquest nou projecte han 

estat Guillem Raich, Mariona 

Camats, Júlia Corominas, 

Kati Lunina, Guillem Pocu-

rull, Maria del Pla, Anna 

Caballero, Yasmin Koubiss, 

Albert Solanes, Maria 

Rodríguez, Roger Serra, Mar 

Forné, Corina Fernández, 

Joana Casanova, Michelle 

Domínguez, Jordi Schröder, 

Xavi Gutiérrez, Natàlia Fer-

nández, Etna Suplà, Marc 

Carmona, Berta Llobet, 

Maria Martín, Quico Gil, 

Laura López, Maria Estirado, 

Ona Goeree, Laura López, 

Pau Folch, Alicia Martínez 

Cámara, Mar Paloschi, Ali-

cia Matrínez Horna, Marc 

Castro, Andrea Raya, Marc 

Alcalá, Yasmina Morilla i 

Sònia Brú.

Teatre de Ponent 
preestrena una 
obra d’Empar 
Moliner

Granollers

EL 9 NOU

El Teatre de Ponent de 

Granollers acollirà aquest 

dijous la preestrena de Què 
hi faig aquí si sóc un àngel?, 

amb textos d’Empar Moli-

ner. Dirigida per Gemma 

Reguant i interpretada 

per Mariona Casanovas, el 

muntatge és la continuació 

de la trajectòria endegada 

per l’actriu amb M de Roig. 

Seguint aquesta línia, ha 

recuperat alguns textos 

d’Empar Moliner, uns frag-

ments irònics i frescos que 

ens fan reflexionar sobre la 

societat en què vivim. 

El resultat del treball és un 

espectacle de petit format 

en què la paraula esmolada 

i el moviment s’abracen per 

donar cos als articles perio-

dístics de Moliner. Amb un 

estil brillant, precís i sarcàs-

tic, l’espectacle explora la 

capacitat comunicativa, on 

l’humor i la complicitat amb 

el públic són els elements 

més importants. 

Fidel a l’esperit que mou 

els textos, l’espectador es 

trobarà amb una escenogra-

fia sòbria i una actriu amb 

qui podrà compartir el viatge 

de cadascun dels articles 

políticament incorrectes. 

Després de la preestrena 

d’aquest dijous a Granollers, 

el muntatge es podrà veure 

a l’Espai Brossa de Barcelona 

des del 27 de maig fins al 19 

de juny.

Versos Lliures amb Anna Ballbona i 
Roc Casagran

Granollers

Els poetes Anna Ballbona, de Montmeló, i 

Roc Casagran, de Sabadell, van ser els pro-

tagonistes del segon recital del cicle Versos 

Lliures, que es va celebrar dijous al vespre 

al local de L’Esquerda a Granollers, entitat 

organitzadora. El recital va estar marcat pel 

seu caràcter distès i pels comenaris irònics 

dels dos poetes. Casagran va recitar alguns 

poemes de caire polític (relació de Catalunya 

amb l’Estat espanyol, independència...) amb 

altres que parlaven d’amor i sexe. Ballbona, 

per la seva part, va centrar el seu recital en 

dos poemaris inèdits, Conill de gàbia i Vals 
de plom. La propera sessió serà dijous amb 

els poetes d’Edicions Labreu, Tomàs Arias i 

Jaume Pons Alorda.

El Museu Abelló 
inaugura “Vestigis del 
modernisme. Obrim 
el teló”
Mollet del Vallès

El Museu Abelló de Mollet 

inaugura aquest dijous a 

les 8 del vespre l’exposició 

“Vestigis del modernisme. 

Obrim el teló”, que sorgeix 

del descobriment de vestigis 

excepcionals que Joan Abelló 

havia anat atresorant al llarg 

de la seva vida i la seva tra-

jectòria dedicada a pintar. El 

projecte global de “Vestigis 

del modernisme” es comple-

tarà amb dues exposicions 

més, “Interioritats quotidi-

anes” i “Carles Pellicer, un 

pompier català”. La mostra 

que s’inaugura aquest dijous 

està dedicada a les arts escè-

niques amb obres del fons 

de la Fundació Abelló, més 

algunes peces procedents 

de l’Institut del Teatre i del 

Museu de Cerdanyola del 

Vallès.

Òscar Molina 
dirigeix ‘Pasta 
fullada’ al 
teatre auditori
Granollers

El Teatre Auditori de 

Granollers acollirà aquest 

dijous dues representaci-

ons de l’obra Pasta fullada, 

dirigida pel granollerí Òscar 

Molina i escrita per Ever 

Blanchet. Es faran dues 

representacions a les 6 de la 

tarda i a les 9 del vespre. El 

muntatge està protagonitzat 

per Josep Minguell, Mar-

garida Minguillon, Carles 

Sales i Carme Sansa, que 

interpreten a dues parelles 

d’amics. Sota la direcció de 

Molina, aquesta obra de 

Blanchet fa plantejar de nou 

la falsa seguretat de tenir a 

prop els amics. És una obra 

que reprèn els sentiments 

de tolerància i complicitat 

entre quatre personatges, 

on els tòpics hi són ben pre-

sents.
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Granollers

EL 9 NOU

El Museu Municipal Joan 

Abelló de Mollet presenta 

des de dijous “Vestigis del 

modernisme. Obrim el teló”, 

una exposició que sorgeix 

del descobriment de vestigis 

excepcionals que Joan Abe-

lló (1922-2008) havia anat 

recopilant al llarg de la seva 

intensa trajectòria dedicada 

a pintar. Per a l’artista de 

Mollet el col·leccionisme 

d’art era una afició, mentre 

que la pintura era una voca-

ció. Gran part dels objectes 

procedien de qui va ser el seu 

mestre, el pintor Carles Pelli-

cer i Rouvière (1865-1959).

“Obrim el teló” és la pri-

mera de les tres exposicions 

que formen part del projecte 

“Vestigis del modernisme”. 

Les altres dues són “Interio-

ritats quotidianes” i “Carles 

Pellicer, un pompier català”.

Aquesta primera exposició, 

que estarà oberta fins al pro-

per 6 de novembre, està dedi-

cada a les arts escèniques 

amb obres del fons de la Fun-

dació Abelló, més algunes 

peces procedents de l’Insti-

tut del Teatre i del Museu de 

Cerdanyola. A partir de l’evo-

cació escrita per Joan Abelló 

a L’hora del te, s’han escollit 

les escenes que al·ludeixen al 

teatre, la música i la dansa, 

síntesi de l’ideal de l’art total 

del modernisme.

Carles Pellicer i Joan Abe-

lló van entrellaçar les seves 

vides la primavera de l’any 

1946. A través de les parau-

les del jove deixeble es pot 

descobrir el caràcter del seu 

mentor. L’any 1961, Joan 

Abelló va publicar L’hora del 

te, recordant els 30 anys de 

la mort de Carles Pellicer. En 

aquesta exposició, els records 

i les converses a l’hora de 

prendre el te guiaran els 

espectadors als espais recre-

ats de l’oci dels dos artistes.

Amb motiu d’aquesta expo-

sició, el Museu Abelló i la 

ciutat de Mollet s’han inclòs 

a l’agenda de la Ruta Europea 

del Modernisme. El lloc web 

de la Ruta Europea del Moder-

nisme vol ser l’espai on hi ha 

la informació més completa 

sobre el patrimoni modernista 

d’Europa i del món.

El guitarrista 
Rafel Sala 
actua dimecres 
a Can Rius de 
Caldes

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

El professor de guitarra 

Rafel Sala, de l’Escola Muni-

cipal de Música Joan Valls de 

Caldes de Montbui, oferirà 

un concert aquest dimecres 

a les 8 del vespre a la sala 

noble de Can Rius junta-

ment amb dos alumnes de la 

mateixa escola, Jordi Valls 

(rapsode) i Martí Doñate 

(clarinet). 

Sota el títol de Cinc guitar-

ristes catalans del segle XIX, 

aquesta vetllada de música i 

poesia oferirà un programa 

amb obres de guitarristes 

catalans del segle XIX no 

gaire freqüent en el repertori 

de concert, excepte les de 

Ferran Sor. Els altres músics 

protagonistes de la vetllada 

seran Josep Viñas, Josep Bro-

cà, Jaume Bosch i Josep Fer-

rer. Amb cada autor hi haurà, 

prèviament, la lectura d’un 

petit poema d’autors con-

temporanis dels guitarristes: 

Jacint Verdaguer, Apel·les 

Mestres, Paul Verlaine, Joan 

Maragall i Charles Baude-

laire. 

El concert d’aquest dime-

cres, per tant, esdevindrà 

una vetllada a l’estil de les 

que es feien al segle XIX, 

que tenien lloc en els salons 

de l’aristocràcia, i on es lle-

gien poemes i s’escoltava 

música.

La sala d’art de Granollers obre l’exposició commemorativa dels seus 25 anys

Macromural a El Quatre
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Cadascun dels artistes participants en l’exposició presenta dues obres de les mateixes mides

Granollers

EL 9 NOU

A l’espera de la inauguració 

oficial, l’exposició comme-

morativa dels 25 anys de 

la sala d’art El Quatre, de 

Granollers, “30 x 60”, ja es 

pot veure al llarg d’aquesta 

setmana. Les parets de la 

planta baixa, com del primer 

pis, s’han omplert amb l’obra 

d’una cinquantena d’artistes, 

la majoria pintors, però tam-

bé algun escultor. Cadascun 

d’ells ha presentat un parell 

de peces, de les mateixes 

mides que indica el títol, 

que formen l’exposició que 

es podrà veure a la galeria 

granollerina fins al 8 de juny. 

La inauguració es farà aquest 

divendres al vespre després 

de l’espectacle que oferirà 

Pep Bou al Teatre Auditori.

El Museu Abelló de Mollet presenta la primera mostra d’un projecte més ampli

Una exposició mostra els vestigis 
modernistes de la col·lecció Abelló

Carles Pellicer i Joan Abelló a Can Pellicer, el 1950Sarah Berrnhardt (paper a l’albúmina)

Judit Gil fa una 
visita guiada a 
l’exposició de 
Sant Corneli
Cardedeu

L’artista Judit Gil farà una 

visita guiada aquest dime-

cres a les 8 del vespre a l’ex-

posició “Judit Gil. Creences”, 

que es pot veure a la capella 

de Sant Corneli de Cardedeu 

dins el cicle Cardedeu amb 

l’art vigent 2011. La inau-

guració s’havia de fer dijous 

passat al vespre, però es va 

suspendre a causa dels dies 

de dol decretats per la mort 

en una explosió de gas d’una 

veïna del municipi. Final-

ment, la mostra es va obrir 

dissabte. En aquesta expo-

sició, l’autora mostra peces 

creades a partir de records i 

creences, personals i famili-

ars, i es qüestiona la versem-

blança del que es presenta 

com a realitat. L’exposició és 

formada per diferents sèries 

de gravats calcogràfics i una 

instal·lació.
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Fotografies del fons cedides per 
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El pintor diseñó también

los escenarios de ‘Die

Frau ohne Schatten’ y

‘Turandot’

El uso de colores intensos y de

los planos le da la brillantez de

las mejores producciones pop

Sus trabajos para la

escena fueron expuestos

en 1983 en Minneapolis

que vemos en el primer acto pue-
de resultar naif por literal, pero
el castillo y los árboles acaban
desapareciendo, y el tercer acto
es completamente abstracto, de
tal modo que sólo se percibe la
silueta de una costa, un espacio
abierto que acaba siendoun espa-
cio interior”. Un viaje, en reali-
dad, hacia una experiencia inten-
samente wagneriana.
De la intensidad de los colores

de la escenografía, como mues-
tran las imágenes que ilustran es-
tas páginas, es también responsa-
ble la iluminación de Duane
Schuler. De la partitura se encar-
gará el berlinés Sebastian Wei-
gle, quien fue director musical
del Liceu hasta la pasada tempo-
rada. Este será su octavoWagner
en Barcelona.c

El sakedel
buenamor

BOFILL

H a tenido un notable y mere-
cido éxito en toda Europa la
novela de Hiromi Kawaka-
mi El cielo es azul, la tierra

blanca (Acantilado en castellano, Qua-
derns Crema en catalán, traducido en
ambos casos por Marina Bornas Monta-
ña). Esta joven escritora –nació en
1958–, al menos en este relato, no sigue,
como el superventas –también muy me-
recido– Haruki Murakami, un buscado
puntode encuentro entreOriente yOcci-
dente, que lo hace muy fácil de digerir
en esta parte delmundo, sino que organi-
za su historia sin la presencia de adita-
mentos venidos de fuera. Tengo para mí
que una de las claves del éxito de Mura-
kami –aparte de pasar por el túrmix la
tradición narrativa propia, que se en-
cuentra, por ejemplo, en losGenjiMono-
gatari– reside en saber sacar la punta al
lápiz de la cultura pop anglosajona, más
el conocimiento de la literatura america-
na de principios del siglo XX. Nada ex-
cepcional, desde que se inauguró el pe-
riodoMeiji, que supuso la apertura al ex-
terior. Sus más señalados predecesores
–pongamos Ryunosuke Akutagawa– sa-
caron partido de las lecturas de los fran-
ceses del siglo XIX.
Con pocas concesiones, pues, Hiromi

Kawakami explica una historia profun-
damente japonesa, quiero decir que aun-
que su escenario preferente sea la capi-
tal, en realidad, podría desarrollarse en
cualquier ciudad de Japón. En este as-
pecto la diferencia conMurakami es no-
table: Murakami es muy tokiota (tien-
das, bares, parques, calles, metros, todo
conduce intencionadamente a una geo-
grafía precisa, en la que no hay una dis-
tancia insalvable entre las chicas de
Omotesando y las de los locales del
Born). Una historia, la de Kawakami,
protagonizada por dos solitarios que
van al mismo bar y hablan poco y consu-
men mucho. Sake, claro está. No impor-

ta que él haya sido su profesor en la es-
cuela. Lo decisivo es que sus monosíla-
bos hallan en la barra del bar (se impone
imaginar en japonés: nada que ver con
un establecimiento de los de por aquí)
un lugar de encuentro suficientemente
sólido como para edificar una historia
que, a pesar de la notable diferencia de
edad, si consigue ponerse en pie, sólo
puede ser por amor. Amor a la japonesa,
todo hay que decirlo.
Y aquí es dondeuno se sorprende, por-

que en este terreno la gran distancia en-
tre unos y otros reside en el ritual. Es
más, diría que sin el ritual, sin la canali-
zación que todo ritual comporta, la histo-
ria hubiera sido imposible.
Pero si algo caracteriza a Occidente es

la pérdida, la destrucción sin contempla-
ciones de todo tipo de rituales, especial-
mente si exigen sutileza y conocimiento
de la tradición.
Ritual es proverbialmente el servicio

del te. Pausado, complejo, rico de gestos,
arcano. Así el amor entre el viejo maes-
tro y la antigua alumna. Me pregunto si
no es eso lo que seduce ahora a los lecto-
res (y a las lectoras) occidentales.

DAVID HOCKNEY,
UN ARTISTA
POLIFACÉTICO

Maqueta de la escenografía de Tristán e Isolda, de Soler i Rovirosa

Exposición

P R O T A G O N I S T A S

M. CHAVARRÍA Barcelona

L a larga relación entreLaVan-
guardia y Wagner surgió de
un auténtico flechazo. Ape-
nas se había cumplidouna se-

mana desde el nacimiento del periódi-
co cuando, el 9 de febrero de 1881, de-
tectamos la primera mención al músi-
co. Consiste en una breve nota en la
que se da cuenta de que, “según un pe-
riódico inglés, Ricardo Wagner, el co-
nocido compositor alemán, escribió a
un amigo suyo de Londres una larga
carta, en la cual aconsejaba como cosa
sumamente útil y saludable introducir
la música en los hospitales”.
El amor a primera vista entre el dia-

rio y el compositor fue el de este y Cata-
lunya. Escuchar aWagner en los palcos
del Liceu significabamirar hacia el nor-
te. La Renaixença se sentía atraída por
lo que sucedíamás allá de los Pirineos y
Wagner era el máximo exponente de
un nacionalismo germánico en el que
reflejarse. En pleno monopolio de las
voces de Masini y Gayarre en el Liceu,
con Wagner se introducía la liturgia, el
llamado leitmotiv (el amor, el odio...)
que aportaba un cariz intelectual.
La Vanguardia ya no dejó de infor-

mar sobre cada estreno de una ópera
wagneriana. El de Tristán e Isolda en
el Liceu en noviembre de 1889 no fue
una excepción. De hecho, los fieles del
teatro de la Rambla disfrutaron de un
anticipo en versión concierto (el prelu-
dio ymuerte de Tristán) en octubre de
ese mismo año, aunque los lectores
del rotativo no pudieran disfrutar de
la crónica al día siguiente. ¿El motivo?
“Por imprevistas ocupaciones de nues-
tro compañero encargado de las cróni-
cas musicales –se lee en un artículo de
aquellos días– no pudimos ayer publi-
car la nota crítica del concierto”.
Pero sí hubo crónica de la velada de

ópera: el periodista Marco Jesús Ber-
trán (autor de una historia del Liceu),
bajo el sucinto título Impresiones del
estreno, se arranca como sigue: “No re-

cordamos haber salido nunca del tea-
tro poseídos de una impresión tan hon-
da comoanoche”. Tras loar con relami-
da prosa la obra (“hay monumentos
que han de contemplarse con la cabe-
za descubierta”) o a los cantantes (“de
la eminente soprano, señora Aldini, no
se nos ocurre decir en alabanza sino
que cuanto bueno de ella se diga es de
justicia”), se detiene en la escenogra-
fía de Soler i Rovirosa, a la que atribu-
ye buena parte del éxito.
A Bertrán se le agotan los adjetivos:

“Dispuestas con experimentada mali-
cia escenográfica, sólidas de perspecti-
va, espléndidas de tonalidades, ricas
en detalles y en armonización de color
y disposición de planos y luces dignas

sucesoras de las que más alto hayan
puesto el nombre de Soler i Rovirosa,
las tres decoraciones de Tristán e Isol-
da produjeron anoche una impresión
inmejorable y duradera”.
Soler i Rovirosa ha pasado a la histo-

ria como el escenógrafo que en la Bar-
celonamodernista rompió con la fanta-
siosa escenografía italianizante en su
anhelo por dotar a las óperas de un
contextomás realista –sin sacrificar al-
gunas de las joyas modernistas con las
que se rubricaban los decorados, co-
mo el Sant Jordi que se aprecia en la
maqueta–. La crónica de La Vanguar-
dia del jueves 9 de noviembre lo cons-
tata: “Acaso el teatro wagneriano, co-
mo más perfeccionado, es uno de los
que mayor celo exigen en la presenta-
ción del lugar de la acción dramática,
y gran parte es, sin duda, el acierto en
el decorado para lograr toda la suges-
tión que en él puede lograrse”.c

Intensidady
fuerza vocal

De la duradera impresión que causó la escenografía del
maestro Soler i Rovirosa en el Liceu y otras curiosidades

Quénoche
ladeaquel 1889

INSTITUT DEL TEATRE

Colores intensos

Si algo caracteriza a
Occidente es la destrucción
sin contemplaciones de
todo tipo de rituales

“Impresión inmejorable y
duradera” causó el trabajo
de Soler y Rovirosa según
la nota de ‘La Vanguardia’

Óperas en EE.UU.

]Intensidad y fuerza
garantiza el alemán Peter
Seiffert en su interpreta-
ción de Tristán, uno de
los pocos tenores que
llega con brío al final de
las cinco horas que dura
esta ópera. Isolda es aquí
la soprano americana
Deborah Voigt, notable-
mente adelgazada. El se-
gundo reparto no tiene
desperdicio, con Ian Sto-
rey y Jennifer Wilson.

Anton M.
Espadaler
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Per a un addicte al perio-
disme, com qui signa
aquestes ratlles, l’aparició
del volum Retratos y en-
cuentros (Alfaguara), de
Gay Talese, és una autènti-
ca injecció d’adrenalina.
També pot provocar una
notable dosi d’enveja per-
què les cròniques vitalistes
de Talese eleven el vell ofici
del periodisme al terreny
de l’art, a literatura de pri-
mera i en profunditat.

Considerat com un dels
pares –al costat de Tom
Wolfe i Hunter Thomp-
son– del nou periodisme,
Talese es diferencia dels
anteriors per la bonho-
mia, per la mirada civilit-
zada cap a la societat. Amb
la mateixa intensitat pot
descriure les vicissituds
de la fauna felina de la ciu-
tat de Nova York que evo-
car els viatges de Muham-

mad Alí a l’Havana, el pri-
mer, a començament dels
seixanta quan el cèlebre
campió del món de boxa va
participar en una missió
d’ajuda humanitària amb
un avió carregat de submi-
nistrament mèdic per a
clíniques i hospitals cu-
bans desproveïts a causa
de l’embargament dels Es-

tats Units. Talese combina
les anècdotes de personat-
ges llegendaris amb pinze-
llades que expliquen a la
perfecció la personalitat i
el tarannà dels retratats.
Un exemple superb és la
crònica que dedica a un
Frank Sinatra decadent i
refredat: “Una part de Si-
natra, no importa on sigui,
sempre és absent”. En una
de les nits interminables
del crooner, el presenta en
un racó obscur d’una bar-
ra d’un bar, amb un Bour-
bon en una mà i un cigar-
ret a l’altra, callat durant
gairebé tota la nit, “este-
nent la vista entre el fum i
la semipenombra”. Recal-
ca la bona relació amb les
seves exdones o el detallis-
me exemplificat en els
centenars de regals per
Nadal, on el cantant recor-
da els gustos d’amics i fa-
miliars. Tot plegat va més
enllà de l’hagiografia.
També rescata el sentit de

l’humor quan riu davant
d’un humorista que el pro-
voca dient-li que els ita-
lians només serveixen per
espantar les mosques del
peix. Per il·lustrar la cròni-
ca incorpora una frase la-
pidària del músic:
“M’apunto a qualsevol co-
sa que ajudi a passar la nit,
ja sigui una oració, tran-
quil·litzants o una ampolla
de Jack Daniel’s”. L’article
sobre Sinatra va ser acla-
mat el 2003 com la histò-
ria més bona publicada
mai a la revista Esquire.

Tot i la seva qualitat, el de
Sinatra no supera els al-
tres capítols. Són memo-
rables l’esmentat de Mu-
hammad Alí, així com els
d’altres mites de l’esport
com Joe DiMaggio i Joe
Louis. Talese es llueix en
moltes ocasions per la se-
va sagacitat en el moment
d’enfocar amb el seu objec-
tiu. Per exemple, amb el
talent de la reivindicació
del tabac, on rememora
Winston Churchill amb
una mà amb la V de victò-
ria i un cigar a l’altra.

El més inspirat de tots
és, però, el de Peter
O’Toole, al qual retrata de
retorn a Dublín després
d’haver triomfat amb
Lawrence d’Aràbia i Bec-
ket. Són divertits els co-
mentaris de l’actor sobre
el cul de les hostesses al ca-
pellà que seu al seu costat
a l’avió. Acompanyat per
gots de whisky, O’Toole
pot destacar en una taver-
na, a l’hipòdrom o quan
sospira: “Ai, Irlanda és una
truja que devora les seves
pròpies cries”. ■

La crònica
dins les
belles arts
David Castillo
BARCELONA

El periodista Gay Talese publica una
selecció dels seus articles sobre icones
de la cultura i la societat del segle XX

Talese, cronista de ‘The New York Times’, ‘Esquire’ i ‘New Yorker’, entre d’altres ■ ALFAGUARA

Talese descriu
entre detalls i
anècdotes
Sinatra, O’Toole,
DiMaggio i
Muhammad Alí

La temporada teatral a
Barcelona arrenca, com ja
és tradicional, amb la gala
Aixeca el teló, una festa
que organitzen anualment
els teatres de Barcelona
per promocionar alguns
dels espectacles. Es preveu

que seran més de 200 els tí-
tols que es podran veure en
el curs que ara comença a
Barcelona. Enguany, pro-
gramada per dilluns vi-
nent, la gala s’inspira en la
història del Paral·lel. I ho
fa per remarcar la pròxi-
ma inauguració del teatre
municipal Artèria Paral-
lel, que gestiona la SGAE,

així com la imminent
obertura d’El Molino.

El dramaturg Xavier Al-
bertí ha investigat i ha bus-
cat material que servirà
per presentar la cartellera
a la gala Barcelona aixeca
el teló. Serà una gala audio-
visual que se celebrarà al
Victòria i que donarà pas
després a una festa a l’Artè-

ria Paral·lel, antic Teatre
Español. Albertí ha expli-
cat que el seu espectacle gi-
ra entorn de la “translació”
històrica del Paral·lel en
època del pla urbanístic
Cerdà, l’“expansió” natu-
ral del districte cinquè bar-
celoní, amb les seves aca-
dèmies de cupletistes, i la
“creació” d’una nova classe
social en la demografia de
la ciutat, segons recull
l’agència Efe. Albertí tam-
bé destaca que, amb imat-
ges de videocreació ac-
tuals i passades, “recupe-
rarem una part impor-
tant del nostre patrimoni
i l’ensenyarem”. ■

Redacció
BARCELONA

La gala ‘Aixeca el teló’
s’inspira en el Paral·lel

El cafè de l’antic Teatre Español. La gala ‘Aixeca el teló’ fa
un homenatge al Paral·lel ■ INSTITUT DEL TEATRE
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