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Últimintentpels
‘papers’aMadrid

Tresserras es reuneix dimarts amb Molina per exigir
queesdesencallielretorndeladocumentaciócatalana

I.A.
BARCELONA

El conseller de Cultura,
Joan Manuel Tresserras, té
cita dimarts a la tarda al
ministeri amb el seu homò-
nim espanyol, César Anto-
nio Molina. És la primera
trobada que tenen des dels
seus sonats desencontres,
quan al final del mandat de
Molina, abans de les elecci-
ons espanyoles, el ministre
de Cultura va fer visites a
Catalunya sense tenir cap
deferència amb Tresserras
i sense concretar res de les
qüestions pendents, amb
els papers de Salamanca al
capdavant.

Tresserras va al ministe-
ri amb un punt estrella a
l’agenda: exigir que es des-
encalli el litigi dels papers.
El conseller demanarà que
d’una vegada es compleixi
la llei i que es fixi un calen-
dari per al retorn. Fins ara
el ministre ha donat allar-
gues a fer efectiva la llei del
17 de novembre del 2005.

El retorn de la part dels
documents de la Generali-
tat a principis del 2006 no
ha tingut mai continuïtat
amb la resta de papers
d’entitats, partits polítics,
sindicats i particulars. Que-
den pendents, doncs, més
de dos milions de docu-
ments, identificats ja fa

mesos per tècnics de la Ge-
neralitat i pendents de la
validació per la comissió
mixta Estat-govern català,
tal com marca la llei. La co-
missió, però, mai no ha

sigut convocada pel minis-
teri, que ha incomplert tots
els terminis.

A més d’aquest gruix do-
cumental, dels papers de la
Generalitat van quedar re-
tinguts a Madrid set dels
507 lligalls. El fet que l’Au-
diència Nacional n’ordenés
l’enviament no ha servit de
res. Tampoc no hi ha hagut
cap gest en aquest punt. En
relació amb aquests set lli-
galls, la Comissió de la Dig-
nitat té a punt una deman-
da a la mateixa Audiència
Nacional. “Em temo que la
presentarem; som molt es-
cèptics que surti res con-
cret de la reunió del conse-
ller amb el ministre”, va de-
clarar ahir Josep Cruanyes,
portaveu de la Comissió.

A part dels papers, Tres-
serras també posarà di-
marts damunt la taula de
Molina dos afers més. Un
és un altre d’aquells con-
tenciosos que s’arrosse-
guen fa dues dècades: el
traspàs del Museu Nacio-
nal d’Arqueologia de Tarra-
gona, un traspàs que Moli-
na va aturar in extremis.
L’altra qüestió és el reco-
neixement d’una relació de
bilateralitat Estat-Genera-
litat en l’àmbit cultural, pe-
tició que se sustenta en el
fet que el govern català té
competències exclusives
en cultura i, per tant, ha de
poder decidir el destí dels
recursos econòmics que
l’Estat inverteixi en cultu-
ra a Catalunya. ■

César Antonio Molina i Joan Manuel Tresserras en els últims premis Pla i Nadal ■ PERE VIRGILI

Sinohihacapgir,
la Comissió de la
Dignitat farà una
demanda davant
de l’Audiència
Nacional

tica amb la puresa de for-
mes de Bach presidint-ho
tot, mentre que Venècia es-
devé un teatre ple de perso-
natges d’alta costura, amb
un tractament molt més
gestual i pinzellades de con-
temporani amanit per la
passió desbordant de Wag-
ner –¿calia l’escena del Ve-
nusberg amb vestits de lleo-
pard?–. Estètica versus efec-
tisme. L’Aschenbach de
Neumeier es queda amb
Venècia, encara que hi mori.
I nosaltres, a nivell coreo-
gràfic, ens quedem amb la
puresa de formes de Bach.

A nivell interpretatiu,
Lloyd Riggins mostra un
molt creïble Aschenbach
que se situa per sobre de la
resta de la companyia. L’ob-
jecte del seu amor, Tadzio
–Edvin Revazov–, queda
curt com a actor però ho
compensa amb tècnica,
mentre que el seu amic,
Arsen Megrabian, i la resta
de ballarins principals, mos-
tren una formidable tècnica
i un saber estar en escena
de primer nivell. La resta de
la companyia –que ja té 20
anys– haurà de créixer en
maduresa interpretativa.

Un últim apunt: la parti-
cipació al piano d’Elizabeth
Cooper versionant Wagner
va despertar fílies i fòbies.
Malgrat que defensem el
directe per al ballet, en
aquest cas la força d’algu-
nes escenes hauria millo-
rat en versió orquestral.
Encara que fos gravada.

Tod in Venedig
Hamburg Ballet. Direcció i
coreografia: John Neumeier.
Gran Teatre del Liceu, 19 de maig

La segona entrega de
Mort a Venècia al
Liceu –després de

l’estrena de Death in Veni-
ce de Britten– ha vingut
signada per John Neume-
ier amb la dansa com a
mitjà d’expressió. El seu
ballet, estrenat a Hamburg
el 2003, és, com la visió de
Decker fa una setmana, un
cant a la vida i a la llibertat
de l’individu per sobre la
seva condició d’artista, en-
cara que aquesta llibertat
condueixi a la mort.

Estilísticament, Neume-
ier treballa la tècnica clàs-
sica en totes les seves for-
mes i variants. Sabatilles
de puntes, pirouettes,
grand jettés, bateria, pas
de chat, manèges... Tota la
terminologia clàssica al
servei d’uns ballarins per-
fectes tècnicament –bri-
llants alguns, una mica
massa tècnics els altres–,
sàbiament desordenats
per ordenar-los després i
mostrar com treballa un
coreògraf. Perquè si Vis-
conti va convertir Aschen-
bach en músic, Neumeier
l’ha bastit de coreògraf.

Totalment narratiu, Tod
in Venedig està marcat per
la confrontació formal i con-
ceptual. Els assajos amb el
coreògraf són dansa pura-
ment acadèmica i virtuosís-

Crítica dansa

Estètica o efectisme?

Marta
Porter

Edvin Revazoz va fer un Tadzio que va sortir més ben parat
com a ballarí que com a intèrpret ■ BOFILL
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Acaba la setmana gran de la
poesia. Hem vist presos
que jugaven amb les pa-

raules, com cants de festa i d’au-
toengany. Hem vist museus de
nit plens d’homes, dones i nens
parant l’orella als mots alliberats,
ombres de l’esperit... N’hi havia a
milers, d’orelles pintant cadascu-
na el seu somni caçat al vol.

L’acadèmic enamoradís Pere
Gimferrer ha dictat sentència:
“La poesia no és preexistent al

Tot és ara i res

poema”. “No puc ésser ni sóc
més que literatura”, escriu Ponç
Pons. La poesia no neix, es fa. I
ens fa. I els que la fan han sortit
com un exèrcit de murmuris se-
crets. S’han infiltrat pertot, fins
als vagons del metro, on ninots
enganxats als vidres, dibuixant
versos obscurs, han fet les delíci-
es dels propagandistes. I les ban-
deroles al vent anunciant l’esde-
veniment: tot és poesia, “tot és
ara i res”, oi, Vinyoli? Sí, Vinyoli:

“Sempre hi ha algú de qui no és
possible / que prescindim. / Pot-
ser gràcies a això vivim encara”.

Hem viscut uns dies arrapats a
la metàfora, als significats ocults
llançats a l’aire, xerrameca vole-
iant aquí i allí: una nova pell ur-
bana, finíssima i delicada, a cops
aspra i resseca. Pot ser carícia i
pot ser èczema. Tot i res. Però
sempre roman. Memòria inven-
tada. Passaran els dies i quelcom
quedarà, un rastre engabiat en el

record, l’aroma de sons que ho
volen dir tot per acabar-nos
mostrant com tot mai no es pot
dir. Quedarà potser un vers,
quasi res, Quasimodo: “I, de
sobte, la nit”. La nit de les parau-
les. “Però us asseguro / que a
cada lletra de les paraules / hi
raja una font”, diu Brossa. Raja
sempre, cada dia, cada setmana,
a la ciutat dels poetes, al país in-
visible, on milers d’orelles om-
plen el silenci de l’ànima.

Ha passat la setmana
gran de la poesia a la
ciutat i ens ha deixat
clar que els versos
no neixen, sinó que
es fan cada dia


