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Maite Marcos és la
inquieta i atractiva
coreògrafa de
‘High School’

Musical

San Agustín
ARTURO

EL PIANISTA
DEL MAJESTIC

C
reuar-se a l’avinguda
Diagonal amb l’advo-
cat M i q u e l R o c a és
comprovar que, afortu-

nadament, la crisi no afecta
tothom. O que la política sempre
acaba provant d’allò més bé als
seus protagonistes. Passa que,
sense desmerèixer ningú, entre el
missatge d’optimisme que trans-
met Miquel Roca i el missatge,
també optimista, que transmet la
ballarina i coreògrafa Maite Mar-
cos, jo prefereixo, és clar, el
d’aquesta jove, atractiva i inquie-
ta dona.

Maite Marcos és la coreògrafa
d’aquest musical triomfador en-
tre els adolescents i joves que des
d’ahir es pot veure al teatre Tívoli
de Barcelona. Parlo de High School
Musical, que, segons els experts,
aborda la sempre nova i eterna
història de Romeu i Julieta, però
en els temps actuals, que són
temps sonors de karaoke, hip hop i
street dance.

La Maite em deia ahir que High
School ofereix dos missatges als
nostres adolescents i joves. El pri-
mer, que no sempre han de fer
tot el que els pares els diguin. I el
segon, que tot s’aconsegueix mi-
llor en equip. O sigui, que si no es
treballa en equip els resultats que
s’obtenen no acostumen a ser els
millors.

Vigoroses, energètiques. Així
defineix la Maite les coreografies
de High School, que reflecteixen els
nostres adolescents i joves ac-
tuals, aquests als quals els panta-
lons els cantinflegen, encara que
potser ignoren qui va ser Cantin-
flas. Vigoroses, energètiques.
Quan es tenen 18 anys la vida és
vigor, acné i enamorar-se molt
–ser correspost és una altra cosa–
de Julieta o de Romeu. O de Ga-
briela i de Troy, que és com es
diuen a High School els principals
protagonistes de l’assumpte, que
és una història d’amor, bàsquet,
ciències, matemàtiques, amics,
cançons i ball, és clar.

La Maite em deia ahir que tots
els joves intèrprets del musical
que ens ocupa es mouen a l’esce-
nari com viuen. I que aquesta és
la raó per la qual transmeten un
entusiasme que és real, no fingit.
«Fa un any que conviuen junts i
no han tingut mai grans conflic-
tes entre ells. Mai, mai he vist
una cosa igual».

Quina néta més guapa té, se-
nyora Josefa. H

El Cercle de Sant Lluc s’instal.la
al rehabilitat Palau Mercader

NOU EQUIPAMENT CIUTADÀ

b

b

ROSARIO FONTOVA
BARCELONA

És el primer palau
reformat dels que
va cedir l’ajuntament
a Ciutat Vella

Després de 3 anys
d’obres, el centenari
club d’artistes ocupa
el casalot renaixentista

E
l vell Palau Mercader ame-
naçava ruïna quan el Cercle
de Sant Lluc va decidir ins-
tal.lar-s’hi. Aquest casalot re-

naixentista ha estat sotmès a tres
anys de reformes i des de fa uns
quants dies els seus socis ja poden
assistir a les sessions de dibuix del
natural o llegir la premsa a la biblio-
teca. El Cercle és una entitat barcelo-
nina centenària, però amb la mu-
dança els seus responsables prete-
nen tenir més visibilitat i adaptar les
seves activitats als temps que corren.
El dia 13 de febrer s’inaugura el re-
novat Cercle al carrer de Mercaders.

Al vestíbul del Cercle ja s’han pen-
jat facsímils de retrats que va fer Ra-
mon Casas a presidents i notables
del Cercle, una nòmina en la qual
destaquen Josep Maria Sert, Antoni
Gaudí, Enric Sagnier, Alexandre de
Riquer o Joan Miró. Aquest club d’ar-
tistes va néixer fa més d’un segle
com a contrapunt a la bohèmia es-
bojarrada dels pintors de Barcelona
que blasfemaven i s’emborratxaven
en els sopars i freqüentaven els bor-

dells del Barri Xino. Els estrictes ger-
mans Llimona, molt devots i catala-
nistes, van prohibir els habituals
nus femenins, encara que van aca-
bar revocant l’ordre i el tarannà car-
ca es va anar suavitzant. Al seu antic
local del carrer del Pi s’hi ha escrit
una bona part de la història artística
local.

ESTAT RUÏNÓS / La transformació del
palau, que ha anat a càrrec de l’estu-
di Portal-Ballbé, ha estat gairebé mi-
raculosa. L’escala del pati renaixen-
tista amenaçava de desplomar-se. Es
va descobrir que no hi havia fona-
ments. El sostre es va enfonsar i la
façana es va inclinar de manera pe-
rillosa. Malgrat els sobresalts, es va
restaurar l’edifici i es va construir
un annex en què se situen les sales
de modelatge del natural, la sala de
naturalesa morta, la de fotografia

–que té laboratori de revelatge
analògic–, la d’escultura i la de gra-
vat. Hi haurà dues sales d’exposi-
cions obertes al públic barceloní,
una de les quals és contigua a la Ca-
sa dels Entremesos, una seu també
nova que l’ajuntament ha decidit
dedicar a la cultura popular i tradi-
cional.

El Palau Mercader és el primer
dels palaus de propietat municipal
que reobre les portes com a seu
d’una entitat ciutadana o cultural.
«És una bona idea que l’ajuntament
arribi a pactes amb gent com nosal-
tres que arreglem els edificis i els do-
nem un ús», explica el dissenyador
Claret Serrahima, president de l’en-
titat. La reforma ha costat més de
tres milions d’euros, costejats a
través de subvencions de la Generali-
tat i l’ajuntament, i una hipoteca de
l’entitat.

MUSEU DE CERET / Serrahima vol re-
jovenir l’entitat i convertir-la en un
punt de trobada a Barcelona. «El
contingut ha d’augmentar en quali-
tat i apostar per les noves genera-
cions», afirma. Al palau es faran cur-
sos i exposicions com la inaugural,
que s’ha encarregat al Museu de Ce-
ret. Hi ha actualment uns 850 socis
que paguen una quota de 66 euros
al trimestre. A partir d’ara, per evi-
tar que el cercle perdi en qualitat, se
sol.licitarà un currículum o un book
per acceptar les noves inscripcions.
L’horari d’ús dels estudis s’amplia
sensiblement i funcionen durant tot
el dia. H

Un veterà conserge
va llegar els seus
béns al centre

33 La passarel.la que connecta
el nou i el vell edifici té una placa
dedicada a Francisco Gifra, con-
serge del Cercle durant molts
anys i personatge molt estimat.
Al morir, va nomenar el Cercle
hereu universal i va llegar uns
béns que ronden els 50.000
euros i una nodrida biblioteca
d’art. Els seus llibres estan dipo-
sitats a la biblioteca i sala de
reunions, decorada amb les ve-
teranes butaques del carrer del
Pi, entapissades de vellut ver-
mell, una vistosa cornucòpia i
una col.lecció d’art.

JOAN CORTADELLAS

33 La biblioteca i sala principal del Cercle, amb una pintura, a la dreta, d’un dels fundadors, Joan Llimona.

JOAN CORTADELLAS

33 Una classe de dibuix del natural al nou Cercle de Sant Lluc.

VÍDEO DEL PALAU MERCADER
A www.elperiodico.cat


