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PUBLICITAT

Gaudeixi d’una renda extra tot

mantenint la propietat del seu habitatge

s e n s e
i  v isqui

p r e o c u pac i o n s
En Josep i l’Anna ara viatgen

La Maria està molt més guapa

En Joan i la Marta han celebrat les noces

d’or a Eurodisney amb els seus néts

La Rosa, ara, sembla que sempre estreni

roba

En Ramon, a partir d’ara, només es

preocuparà de guanyar al dòmino els

amics del casal

Pensió Habitatge
CaixaSabadell
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í, efectivament, els actors s’ho passen d’allò
més bé dalt de l’escena, amb la cara embetu-
mada (homenatge al director de la compa-

nyia de revista de Tres sombreros de copa de Mihu-
ra?) jugant amb tots els tòpics haguts i per haver
dels catalans («no lo pago»), els aragonesos (amb
jota final), els sevillans (resaláa) i els llatinoameri-
cans («tenemos muuucha priiisa», amb arrossegar
de peus). També del teatre de campanya, de la sar-
suela d’estar per casa i de l’òpera amb ínfules italia-
nitzants. Pere Arquillué s’atreveix a cantar; Joan
Carreras emula el Crispín d’aquella Tele amiga de
Pepe Navarro tot citant les greguerías de Ramón
Gómez de la Serna i Albertí es reserva el piano i al-
gunes rèpliques d’estirabot per al seu personatge.

I tot això, a què ve? Doncs a explicar com una
companyia catalana, a l’exili, intenta fer la mítica
sarsuela en què es caricaturitzen uns intèrprets
d’òpera que pretenen donar-se prestigi italianit-
zant-ho tot. Els rep la governadora (Chantal Aimé,
qué huevona), intransigent, enamoradissa, a qui es
pot fer xantatge. Canten? Sí. És sarsuela? No. És
òpera? Tampoc. Què queda clar? Que la peça és un
divertiment i que en la veu i la interpretació múrria
de María Hinojosa es fusiona la raó de l’espectacle.

S

teatre | «el dúo de la africana»

Tastet de sarsuela
� Dramatúrgia: Lluïsa Cunillé i Xavier Albertí (a

partir de la sarsuela de Manuel Fernández

Caballero i Miguel Echegaray)

Direcció: Xavier Albertí

Intèrprets: Chantal Aimé, Xavier albertí, Pere

Arquillué, Joan Carreras, Miquel Cobos, Oriol

Genís, María Hinojosa, Alicia Pérez, Carme

Sánchez i el Cor de Cambra Fòrum Vocal.

Dia i lloc: dijous, 12 d’abril (fins al 6 de maig) a la

sala Fabià Puigserver del Teatre Lliure

JORDI BORDES

La Institució Cultural de la
Franja de Ponent, que ha
marcat durant aquests dos
dies les directrius i els ei-
xos principals del que se-
ran les seves accions d’ara
endavant, va deixar clar
ahir que «no estan dispo-
sats a regalar les peces
d’art a la diòcesi aragone-
sa». També va admetre,
però, que aprovarien que
l’art sacre fos traslladat a
algun municipi de la Fran-
ja de Ponent subseu del
Museu Diocesà de Lleida,
sempre que seguís depe-
nent de Lleida.

Segons la Institució
Cultural de la Franja, s’ha
demostrat que aquestes
peces són patrimoni cultu-
ral dels Països Catalans.
L’any 1995, una resolució
papal va ordenar el traspàs
de les 111 parròquies de la
diòcesi de Lleida, situades

en territori aragonès, a la
diòcesi de Barbastre-
Montsó. Aquesta segrega-
ció, però, no incloïa el pa-
trimoni artístic del Museu
Diocesà de Lleida. El dia 6

de maig, la Franja retrà un
homenatge a l’exbisbe de
Lleida, Xavier Ciuraneta,
per la dedicació que ha tin-
gut durant el seu bisbat en-
vers el patrimoni de Po-

nent. Ciuraneta serà pro-
posat, a més, per rebre la
Creu de Sant Jordi.

L’estatut aragonès
Durant el congrés també

es van perfilar els perills
que pateix la Franja i es
van proposar solucions als
problemes culturals i lin-
güístics d’aquesta zona,
que administrativament
pertany a l’Aragó però que
culturalment i lingüística-
ment forma part dels Pa-
ïsos Catalans. Una de les
qüestions que van destacar
va ser l’aprovació al Con-
grés, el 15 de març, del
nou estatut aragonès que
«ni tan sols incorpora la
llengua catalana». Tenen
previst, de manera irònica,
proposar aquest dia com la
diada de la Franja de Po-
nent, per la derrota cultu-
ral que suposa.

La Franja aprovaria el trasllat de
les obres a una subseu de Ponent

L’exbisbe Ciuraneta serà homenatjat per la seva dedicació al patrimoni

Acte dels diferents sectors socials de la Franja de Ponent.

� El monestir de Poblet i l’Espluga
de Francolí van ser, durant tot el cap
de setmana, les seus de la I Confe-
rència Nacional de la Franja de Po-

MIREIA LACÀRCEL / Poblet (Vimbodí) nent. En aquestes dues jornades es va
dibuixar l’estratègia que prendrà la
Franja a partir d’ara i es va deixar
clar que no permetran que les obres
d’art marxin cap a la diòcesi de

l’Aragó. Només acceptaran que va-
gin a parar a una subseu de la Franja
de Ponent, sempre que depengui de
Lleida. A més, es va anunciar un ho-
menatge a l’exbisbe Ciuraneta.




