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Hollywood prepara  
la 12a pel·lícula de 
la saga ‘Star Trek’
CINE 3 Mentre el món espera an-
siós l’aterratge el maig de l’11a 
entrega de la sèrie de ciència-fic-
ció, que dirigeix J. J. Abrams (Mis-
sió impossible 3),  a Hollywood ja es-
tan reclutant l’equip que portarà 
a la gran pantalla una nova entre-
ga  de la saga. Les aventures galàc-
tiques del capità Kirk i de l’orellut  
M. Spock, creades com a serial tele-
visiu el 1966 per Gene Roddenber-
ry, s’ha convertit en un dels èxits 
més duradors de Hollywood. De 
moment, s’han posat ja en òrbita 
726 episodis televisius i deu pel-
lícules.

Southampton 
tindrà un museu 
dedicat al ‘Titanic’
HISTÒRIA 3 La ciutat britànica de  
Southampton, d’on va sortir el mí-
tic Titanic,  obrirà un museu inter-
actiu dedicat al cèlebre transatlàn-
tic que va naufragar l’abril del 1912 
després de xocar amb un iceberg.  
L’experiència del naufragi, en la 
qual van morir 1.500 persones, po-
drà ser reviscuda pels visitants del 
futur museu que, amb un pressu-
post de 30 milions d’euros, es pla-
neja obrir el 2012 en aquesta ciutat 
portuària. Entre els al·licients del 
centre hi ha la reproducció exacta 
d’un camarot de primera classe i 
d’objectes del vaixell.

Gonzalo Pérez de Olaguer, crí-
tic teatral d’EL PERIÓDICO DE 
CATALUNYA, mort el juny pas-
sat, ha estat guardonat amb el 
premi Christa Leem que conce-
deix el col·lectiu Un dels Nostres, 
format per professionals del pe-
riodisme, el teatre, les arts plàsti-
ques i l’esport, entre altres disci-
plines. La seva viuda, Mercè Tal-
tavull, recollirà el premi en un 
homenatge que se celebrarà l’11 
de maig a l’Hotel Oriente.
 «Els integrants del lobby Un 
dels Nostres volem honorar la 
memòria d’un home de teatre 
que va viure intensament la se-
va vocació, i no només com a 
crític», afirma el comunicat del 
grup creat el 2003 per l’activista 
cultural Joan Estrada. 

 Des dels anys 60, Pérez de 
Olaguer va viure en primera per-
sona tots els passos del teatre ca-
talà i va coincidir amb la strip-
per Christa Leem, la musa d’Un 
dels Nostres. El premi reconeix 
una trajectòria que hagi apos-
tat pel progressisme i les lliber-
tats. A més de Leem, han meres-
cut la distinció el polític Salva-
dor Allende, el futbolista Lilian 
Thuram i el poeta Marcos Ana. 
 El periodista ha rebut nom-
brosos tributs abans i després de 
la seva mort. El febrer del 2008, 
la Cúpula Venus va quedar pe-
tita davant l’allau d’amics  que 
van assistir a la presentació del 
seu llibre Els anys difícils del teatre 
català. A ell va estar dedicada l’úl-
tima edició de la Marató del Tea-
tre i hi va haver sentits homenat-
ges tant en el festival Grec com 
a la Fira de Teatre al Carrer de 
Tàrrega. H
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«Va ser un home que 
va viure intensament 
la seva vocació, i no 
només com a crític»
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Barcelona redescobreix l’obra 
«revolucionària» de Zabaleta 

NATÀLIA FARRÉ
BARCELONA

E
ugeni d’Ors el va comparar 
amb Zurbarán, Cela va que-
dar fascinat pel seu magistral 
traç i diuen que Picasso, des-

prés de veure els seus olis a París, li va 
estampar un petó a cada galta i li va 
aconsellar que tornés al seu poble, ja 
que, segons el malagueny, el seu art 
era pur i a París estaven tots bojos. El 
receptor de tants elogis no era cap al-
tre que Rafael Zabaleta, un dels mà-
xims exponents de la pintura de post-
guerra i del qual, fins al 17 de maig, es 
pot veure una retrospectiva, Zabaleta 
101, a CaixaForum.
 La mostra, auspiciada per la Junta 
d’Andalusia i el Museu de Jaén, és un 
homenatge a l’artista en el centenari 
del seu naixement, encara que arriba 
amb dos anys de retard, i reuneix una 
trentena d’obres que permeten seguir 
l’evolució de Zabaleta: des dels seus 
primers passos sota la influència de 
les avantguardes fins a arribar al seu 
particular estil basat en les formes ge-
omètriques i simplificades, i en els co-
lors apagats i neutres. I el nexe d’unió 
de totes les etapes: la denúncia soci-
al. José Ángel Marín, el comissari de 
la mostra, ho resumeix així: «Zabaleta 
era un díscol camuflat en l’ortodòxia 
social del moment. Sota la seva apa-
rença de gentelman hi havia un revolu-
cionari».
 Fos pel consell de Picasso o no, el 
cert és que Zabaleta sempre va pin-
tar al seu estudi de Quesada, viatjava 
molt però sempre tornava al seu po-
ble. Un dels seus destins freqüents va 
ser Barcelona, motiu pel qual la mos-

L’artista va mantenir 
una estreta relació 
amb la ciutat, on 
va exposar sovint 

La retrospectiva 
repassa la trajectòria 
del pintor de Jaén a 
través de 32 peces

tra recala a la ciutat. Segons Marín, 
«la relació amb Barcelona va ser molt 
estreta. Aquí exposava i tenia grans 
amics». Prova d’això és que «part de la 
seva obra està en col·leccions de la ciu-
tat», afirma. 
 Moltes d’aquestes peces s’han cedit 
per a la mostra que té com a fil conduc-
tor el camí des de la  més profunda inti-
mitat, arrenca amb un autoretrat, cap 

a les àrees més externes, acaba amb 
vuit dibuixos urbans. Enmig hi ha es-
pai per als interiors, reflex de l’univers 
on va transcórrer la seva existència vi-
tal, i els paisatges i gent del seu poble: 
pagesos de pell colrada, mans enduri-
des i cares solcades. Sense oblidar les 
dones, amants i mares, una de les se-
ves temàtiques més recurrents, no en 
va va viure envoltat per elles. H 

33 Dos dels olis en què la figura del pagès apareix com a tema.

JOSEP GARCÍA

33 José Ángel Marín, comissari de l’exposició, davant d’Autoretrat 1944, la peça que obre la mostra.

JOSEP GARCÍA

J Va néixer a Quesada (Jaén), el 
1907, en una família acomodada. 
Es va llicenciar com a professor, 
el 1931, a l’Escola de Belles Arts 
de San Fernando. I el 1960 va 
morir al seu poble natal. El 1943 
va iniciar la seva col·laboració 
amb la plataforma artística 
d’Eugeni d’Ors i el 1947 va 
exposar per primera vegada a 
Barcelona, a la Galeria Argos. El 
1958 va participar a l’Exposició 
Internacional de Brussel·les, i el 
1960 a la Biennal de Venècia. 
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