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MàgicAndreureparteix
medallesperatothom
Teresa Bruna
BARCELONA

La màgia del Màgic An-
dreu, un dels repartidors
d’il·lusions més importants
i carismàtics de Catalunya,
es posa a l’abast del seu pú-
blic (el més gran de set
anys!) al DVD Màgia per a
tots, que va presentar ahir
a la FNAC.

L’audiovisual, de 90 mi-
nuts de durada, es plante-
ja com un curset divertit,
de manera que els que tin-
guin manetes i agilitat po-
dran aprendre a posar-se
medalles com ho fa el mes-
tre. Inclou notes didàcti-
ques sobre la història de la
màgia, l’ús dels materials,
consells per a la destresa i
també descobreix alguns

trucs. Però Màgic Andreu
adverteix: “No n’hi ha prou
sabent com es fa, cal domi-
nar l’efecte i la tècnica, i
practicar molt”.

Al curset s’hi intercalen
una vintena de trucs,
amanits amb els gags i els
comentaris del personalís-
sim mag, que ha portat
l’il·lusionisme al terreny
de la comèdia. Tot plegat

Isipaguen
tambéells?

Josep Bargalló critica que
elCervantesdemanidiners
a l’Institut Ramon Llull

Ada Castells
BARCELONA

L’Institut Ramon Llull va
presentar ahir quatre grans
projectes de promoció de la
cultura catalana: la partici-
pació al Millennium Park
Festival de Nova York, una
nitderumbacatalanaalLin-
coln Center de la mateixa
ciutat, la col·laboració per
fer una exposició al MOMA
sobre Joan Miró i una mos-
tra d’arts escèniques catala-
nes en ciutats del Canadà.

Totes aquestes excursi-
ons de promoció cultural,
però, tenen un cost. Un cost
que augmenta si tenim en
compte que el 2007 hi van
haver 624 sol·licituds de
subvencionsperaldesplaça-
ment d’artistes i, el 2008, ja
anem per les 956. Segons el
director del Ramon Llull,
Josep Bargalló, “això seria
conseqüència de la bona or-
ganització de la Fira de
Frankfurt”.

Perquè el Llull no mori
d’èxit, Bargalló reclamava
ahir que hauria de tenir més
ajut de l’Estat, tot i que l’any
vinent ja comptarà amb el
suporteconòmicdelGovern
Balear: “Nosaltres també
hauríem de rebre diners de
l’Estat per a la promoció ex-

terior”, va dir, tot recordant
que el pressupost del Llull és
de 13 milions d’euros: “Prou
pelquefem,però insuficient
per tot el que ens demanen
des de fora que fem”.

Borja Sitjà, responsable
de l’àrea de creació del
Ramon Llull, va detallar
aquesta idea: “El pressupost
del Cervantes és de 90 mili-
onsd’euros,peròquanvolen
convidar algú de Catalunya
sovint ens demanen que si-
guem nosaltres qui paguem
el viatge i l’hotel. No és que
hi hagi mala llet ni xantatge,
però és que no ens hi podem
negar”. Bargalló va concre-
tareldesequilibri: “L’aporta-
ció del Cervantes al Llull és
de zero euros i la del Llull al
Cervantes és de més de
100.000 euros. L’entesa
hauria de ser mútua”. La di-
rectora del Cervantes és
Carmen Caffarel.

I com que ahir tocava re-
clamar, Borja Sitjà també es
va queixar de les declaraci-
ons del seu successor a la di-
recció del Grec, Ricardo
Szwarcer, en el sentit que el
festival no té la funció de
promocionar laculturacata-
lana a l’exterior: “Li va faltar
dir que si abandona la face-
tad’exportar ésperquè jaho
fa el Llull”. ■

Bargalló va explicar ahir que l’aportació del Cervantes al Llull
és zero, i la del Llull al Cervantes, 100.000 € ■ FRANCESC MELCION

ho fa ideal per amenitzar
una vetllada.

Van assistir a la presen-
tació la seva companya i la
seva filla Joana, que darre-
rament l’ha acompanyat
com a partenaire creant
un estil singular. Però ahir
no era a la taula: “La Joana
sempre és on ha de ser.
Avui està asseguda a la ca-
dira perquè d’aquí a vuit
mesos em farà avi”. La
Joana li va respondre ràpi-
dament: “Què dius, ara!
D’aquí a un mes!”. Aquesta
serà, segur, la medalla més
brillant que li han posat.

Màgia per a tots està
produït per So Good Ent., i
s’ha editat en català, caste-
llà i anglès. ■

Morl’assagista
JosepV.Marquès

El sociòleg i periodista, que patia una llarga malaltia,
deixaobrescom‘Paísperplex’ i ‘Totselscolorsdelroig’

Ester Pinter
VALÈNCIA

El sociòleg, activista, es-
criptor, professor de la Uni-
versitat de València –insti-
tució que ahir va donar a
conèixer i va lamentar la
seva desaparició–, i prolífic
articulista Josep Vicent
Marquès va morir ahir a Va-
lència als 65 anys després
d’una llarga malaltia.

Ecologista, d’esquerres,
feminista i nacionalista, així
es definia aquest intel·lectu-
al a Tots els colors del roig.
Quasi unes memòries ideo-
lògiques, un llibre autobio-
gràfic que va escriure el
1997 i en el qual va deixar
reflectitelseuactiucompro-
mís amb tots aquests adjec-
tius al llarg de la seva vida,
que el van convertir en un
referent cívic.

Les inquietuds socials
d’un jove Josep Vicent Mar-
quès, llicenciat en dret i en
filosofia i lletres, el van dur
aviat a fundar el Partit Soci-
alista Valencià (PSV) per
posteriorment crear el grup
Germania Socialista, de
tendència comunista anti-
autoritària. Va ser un dels
principals referents de la ge-
neració que a partir dels 60
va reprendre la lluita popu-
lar i nacional valenciana, i
això el va dur a ser un dels
animadors dels primers
grups ecologistes i antinu-
clears del País Valencià.

L’any 1973 va guanyar el
premi Joan Fuster d’assaig

amb País perplex (1974),
on analitza les formes con-
fuses de la consciència na-
cional valenciana i l’estruc-
tura de classes. El 1980
guanyava el premi Fonta-
narosa per No és natural
(1980), una sociologia de la
vida quotidiana. Com a so-
ciòleg va publicar estudis
sobre el comportament se-
xual i sobre aspectes de la
marginació de la dona.

Entre les seves publicaci-
ons de narrativa curta des-
taquen Amors impossibles
(1983) i El retorn del nàu-
frag professional.

Va ser articulista del
diari AVUI, així com de
moltes altres publicacions,
com El País, El Temps, Le-
vante i El Viejo Topo, i du-
rant un temps va col·labo-
rar al programa de Tele-5
Día a día, de María Teresa
Campos, on parlava de la
relació entre els sexes.

Política i sexe
A les eleccions generals de
març de 1979 es va presen-
tar com a candidat indepen-
dent al Senat per València,
però no va obtenir escó. El
1993 va donar suport a la
candidatura dels Verds a les
eleccions generals. El sociò-
leg, que va destacar pel su-
port a la igualtat entre
sexes, va obtenir entre al-
tres guardons l’accèssit al
premi Estropajo de l’Associ-
ació Ágora Feminista de
Madrid (1988). També va
escriure Versus labribus
(1987), Sexualidad y sexis-
mo (1991, en col·labora-
ció), Curso elemental para
varones sensibles y machis-
tas recuperados (1991), Dí-
galo por carta (1992) i La
pareja, una misión imposi-
ble (1996).

Els seus funerals se cele-
braran avui a dos quarts de
quatre de la tarda al crema-
tori del cementiri munici-
pal de València. ■

Josep Vicent Marquès patia una malaltia de feia temps que
l’havia retirat de la universitat ■ ARTYCA

L’autor, de 65
anys, va militar
en el socialisme,
l’ecologisme,
l’antimasclisme i
el valencianisme


