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� Homenatge a Humet. El món de
la cançó es va unir ahir al Sant Jordi
Club de Barcelona per retre home-
natge a Joan Baptista Humet, mort
de càncer el 30 de novembre passat.

Conduït pel periodista Xavier Gras-
set, el cançoner d’Humet (en què no
va faltar Clara ni Gemma) va ser in-
terpretat per Núria Feliu, Serrat, Ma-
rina Rossell, Maria del Mar Bonet,

Ana Belén, Lluís Llach i altres amics
del cantautor. Els beneficis del reci-
tal, per al qual s’havien exhaurit les
entrades fa dies, es destinaran als
fills petits d’Humet. / EFE / A. OLIVÉ

● L’actriu Sílvia Bel va
tancar ahir el recital Mi-
quel (Homenatge a Martí i
Pol) amb l’última prèdica
del poeta, «ei, sigueu va-
lents». Ahir al vespre l’es-
cenari de la sala Fabià
Puigserver del Teatre
Lliure va conciliar tres
maneres d’entendre Martí
i Pol, tres actituds per res-
pondre al crit de valentia
del poeta. Amb Lluís
Llach, que ajudaria a do-
nar un impuls més gran a
la trajectòria del poeta de
Roda de Ter, la mateixa
Bel i l’actor Jordi Dauder,
l’impulsor d’aquest recital
organitzat amb motiu del
cinquè aniversari d’un
poeta estimat avui encara.

Llach no va cantar però
els seus dits al piano van
saber transmetre les emo-
cions i el record per un
poeta que, víctima d’una
malaltia cruel, va saber
pactar amb ella i transme-
tre un jo universal, que su-
perés la distància del
temps i de l’espai. El mú-
sic va adaptar bona part de
les seves composicions
per donar un aire melan-
giós a les fotografies en
blanc i negre de l’humil
protagonista. Sílvia Bel va
prestar als versos la veu
melosa però no condes-
cendent. Interpretava Mi-
ra’m als ulls que cap fosca
no venç transportant la mi-
rada al fons de la sala. La
seva veu cavalcava sobre
els acords musicals ten-

drament. El tro de Dauder,
per la seva banda, cantava
a l’ímpetu militant, a la ne-
cessitat de viure. A la lluita
per poder ser acceptat per
la resta de la societat.

El Teatre Lliure i Mi-
quel Martí i Pol van reno-
var els llaços que es van
formar fa dècades, quan
l’ànima de la companyia
va convidar el poeta a im-
plicar-se en el seu projecte
teatral, a final dels setanta.
No és per casualitat que el
carnet número 1.000 de
l’Associació d’Especta-
dors del Teatre Lliure esti-

gués a la cartera del poeta
ni que ahir assistís al reci-
tal un històric com és Lluís
Pasqual.

També els lectors més fi-
dels a l’autor de Suite de
Parlavà o Estimada Marta
van voler assistir a un acte
de complicitat. En una nit
freda, plujosa, de goles
amb raspera, no hi cabia ni
una agulla, a la sala. Més
d’un espectador, com Lluís
Llach, pretenia empalmar
el recital amb el concert de-
dicat a Joan Baptista Hu-
met al Palau Sant Jordi. El
recital de poesia és, de fet,

el que ha venut totes les en-
trades amb més rapidesa
d’aquesta temporada al
Teatre Lliure.

La intenció de la vetllada
va estar ben clara des de
bon principi: Jordi Dauder
va obrir amb Un sonet per a
tu. El repàs cronològic
també va passar, com no
podia ser d’una altra mane-
ra per la fàbrica, i les veri-
tats anònimes de dones
com ara l’Elionor i la Sole-
dad González. Cants de so-
litud que en Miquel va
transformar en crits va-
lents.

El Lliure recorda amb la música de Lluís Llach els cinc anys d’absència de Miquel Martí i Pol

JORDI BORDES / Barcelona

Cinc anys provant de ser valent

Un moment de l’homenatge, ahir, amb Sílvia Bel i Lluís Llach al piano. / QUIM PUIG

● El bisbat de Barbastre-
Montsó ha reclamat al de
Lleida que no inclogui
dins d’una exposició que
es farà l’any 2010 a la ciu-
tat nord-americana de Fi-
ladèlfia dues peces proce-
dents de parròquies de la
Franja de Ponent i que el
bisbat aragonès reclama
com a pròpies des de l’an-
nexió de les parròquies de
la Franja a mitjan anys no-
ranta. Es tracta d’una taula
del retaule de Sant Antoni
Abad, procedent de la par-
ròquia de Montsó, i una
urna funerària d’Isabel
d’Aragó procedent del
monestir de Sijena. For-
men part del programa de
l’exposició Art del segle
XV a la Corona d’Aragó
que el Museu de Lleida or-
ganitzarà a Filadèlfia l’any
2010. En un comunicat re-
collit per l’agència Efe, el
bisbe de Barbastre-Mont-
só, Alfonso Milián, ha
anunciat que ha elevat una
protesta formal al bisbat
de Lleida i ha acusat el mu-
seu lleidatà, on es troben
les obres del bisbat lleida-
tà, d’actuar sense ajustar-
se a dret, per haver decidit
els tribunals vaticans que
les obres pertanyen ara al
bisbat de Barbastre-Mont-
só. El bisbe Milián també
s’ha adreçat al nunci del
Vaticà a l’Estat espanyol
per informar-lo i per de-

manar-li que «impedeixi
el trasllat» de les peces a
l’exposició de Filadèlfia
perquè es vol fer «sense el
consentiment del bisbe
d’aquesta diòcesi».

El bisbat de Lleida no va
respondre ahir a aquesta
reclamació. Almenys pú-
blicament. Sí que van re-
accionar des de la direcció
del Museu de Lleida, la
qual va manifestar la seva
estranyesa per l’acció del
bisbe de Barbastre. Una
portaveu del museu va ex-
plicar que el préstec tem-
poral entre museus és una
pràctica habitual que no
posa en perill les obres i
que les peces reclamades
han estat cedides en altres
ocasions. «Fins i tot han
estat cedides a Aragó en
alguna ocasió», puntualit-
zaven des del museu.

Es tanca la via vaticana
La reclamació coincideix
amb la resolució definitiva
del tribunal de la Rota, úl-
tima instància del dret
eclesial, que dóna la raó a
Barbastre i tanca la possi-
bilitat de nous recursos. La
via vaticana, però, ja esta-
va descartada per la part
catalana: el bisbat de Llei-
da havia acceptat ja la ces-
sió de les obres, mentre
que l’Ajuntament i la Ge-
neralitat aposten ja per la
via civil per retenir les
obres al museu diocesà.

El bisbe de Barbastre vol
impedir que el Museu de
Lleida exposi als Estats
Units dos obres en litigi

DAVID MARÍN / Lleida

● El fotògraf Joan Font-
cuberta va ser escollit di-
lluns nou president de
l’Associació d’Artistes
Visuals de Catalunya
(AAVC) durant l’assem-
blea general que va tenir
lloc a l’auditori del Mac-
ba. Fontcuberta tindrà el
suport de l’activista de
Net.art Daniel García An-
dújar, que ocuparà la vice-
presidència primera, i de
l’artista visual Ignasi Aba-
llí, que després de presidir
l’entitat durant els últims
tres anys ara en serà el vi-
cepresident segon.

La candidatura de Joan
Fontcuberta era l’única
que es va presentar a les

eleccions i ho va fer amb
un programa que partia
dels objectius fundacio-
nals de l’AAVC de foment
del diàleg i la solidaritat
entre els artistes, de lluita
per la millora de les seves
condicions de treball i de
promoció social de la seva
obra. Entre les seves me-
sures previstes hi ha pre-
sentar al futur Consell de
les Arts una sèrie de pro-
postes (com la creació
d’un pla integral per a les
arts visuals, establir un
programa de recerca i des-
envolupament i instaurar
la figura del síndic de l’ar-
tista) i potenciar els pro-
grames de formació conti-
nuada.

Joan Fontcuberta és
escollit nou president de

l’Associació d’Artistes
Visuals de Catalunya
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