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A
vui és un dia assenya-
lat. Se celebra un ani-
versari. No és la pri-

mera vegada que un espai
com aquest se’n fa ressò, i
avui no ha de ser diferent.
N’estem contents i volem
fer-ne tothom partícip.
Perquè ens n’alegrem i
perquè és de justícia que
ho fem. Per tant, emetem
una cordial salutació i la
més sincera de les felicita-
cions amb una calorosa
abraçada. No hi ha motiu
per fer-ho en la intimitat, i
escampar-ho als quatre
vents, contribueix a la di-
vulgació. Si a més ho
podem guarnir amb un
acte simbòlic més o menys
públic (com ara, no sé...
una festa sorpresa, un pre-
sent delicat o un homenat-
ge sens dubte merescut),
doncs millor que millor.
Però per donar mostres
d’agraïment, no hauria de
caler una data assenyalada.

Així ho ha entès l’Agru-
pació Sardanista La Gran-
dalla d’Encamp. Dissabte
va atorgar en el marc de
l’aplec el seu reconeixe-
ment més preuat, la Gran-
dalla d’or, a Màrius Escoda,
de Martorell. Ha estat triat
per la seva dedicació a la
divulgació de la sardana i al
foment de la música per a
cobla a la seva ciutat. Un
activista amb un dinamis-
me inexhaurible que l’ha
portat a formar diferents
colles sardanistes, a desen-
volupar innombrables cur-
sets a tota la comarca, a im-
pulsar l’aplec (i el pubillatge
de Martorell, l’any 1993)
amb una decisió ina-
pel·lable, a presidir la Sec-
ció Sardanista del Progrés,
a convertir-se en veu medi-
àtica a través del programa
Ressò sardanista de Ràdio
Martorell... durant (només!)
gairebé 40 anys. Un reco-
neixement, el que li dispen-
sen des d’Andorra, absolu-
tament merescut quan, a
més, aquesta ingent tasca
s’ha fet des de la discreció,
des del profund convenci-
ment... i des d’un espai geo-
gràfic on es fa especial-
ment necessària. Per tant,
moltes felicitats, Màrius,
encara que avui no facis
anys.

Tocs de
cobla*
JosepPasqual
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Màrius Escoda és
un activista amb
un dinamisme
inexhaurible

Teatre: La descentralització

Terrassa, Reus i Girona/Salt uneixen forces
No hi ha dubte que els Centres de
Creació com el CAER de Reus i el
CAET de Terrassa s’han proposat
amb la seva programació fer
front al centralisme de la gran ca-

pital. Aquest any se’ls afegeix un
altre company de viatge: el Cen-
tre d’Arts Escèniques Salt/Girona.
Com a testimoni d’unió de forces,
els directors artístics, Ferran Ma-

dico (CAER, dreta), Pep Pla (CAET,
centre) i Salvador Sunyer
(CAES/G), van segellar ahir el
pacte amb una foto de família a
Terrassa ■ CRISTINA FORÉS

Elementsper
inventar lavida
Què pot passar si es
confronta ciència
amb art i
pensament?

Ada Castells
BARCELONA

El KRTU fa anys que s’ho
pregunta i les respostes
d’aquest 2007 les tindrem
avui i fins divendres en el
III Encontre Internacional
sobre les Noves Fronteres
de la Ciència, l’Art i el Pen-
sament.

La cita, organitzada
també per la Fundació
Caixa de Catalunya, és al

Petit Palau i pivota sobre
tres eixos: L’Homo ecologi-
cus, que es planteja si es
pot preservar la diversitat
en l’actual medi; Viure el
canvi, que reflexiona com
es pot viure en una societat
que es transforma cons-
tantment; i Artistes al la-
boratori, que posa en con-
tacte noves tecnologies i
creativitat.

Avui, a les 18.30, inaugu-
ra les jornades el físic H. Eu-
gene Stanley, estudiós de
l’estructura de l’ADN i de la
molècula de l’aigua. Dialo-
garà amb la videoartista
Eugènia Balcells i amb l’ar-
quitecte Enric Ruiz-Geli. ■

ElLliureobreportes
ElteatredeMontjuïcs’acostaa la immigracióambuntextdeKoltès, la
presènciad’uncòmicmarroquí iunconveniambunIESdelPoble-sec

Andreu Gomila
BARCELONA

Robert Lepage, Frank Cas-
torf, Lluïsa Cunillé, Xavier
Albertí, Rodrigo García, Da-
niel Veronese, Roberto Bo-
laño, Copi, Marcial di Fonzo
Bo, Vicent Andrés Estellés,
William Forsythe, Carles
Santos, Jan Lauwers, Octa-
vio Paz, Frederic Amat, Wi-
told Gombrowicz i Stefan
Kaegi són alguns dels autors
i creadors que protagonit-
zaran la temporada 2007-
08 del Teatre Lliure. Noms
prou potents de la drama-
túrgia contemporània per-
què no s’hagi d’afegir res
més. Si no fos perquè el pro-
per curs teatral de l’escena-
ri de Montjuïc aportarà al-
guna cosa que va més enllà
del fet teatral: han decidit
obrir-se a aquest 16% de la
població de Barcelona que
ha nascut fora de l’Estat, els
considerats “immigrants”.

L’inici de temporada, di-
jous 13 de setembre, és tota
una declaració d’intencions.
L’obra triada és La nit just
abans dels boscos, de Ber-
nard-Marie Koltès, dirigida
pel director del Lliure, Àlex
Rigola, i interpretada per
Pere Arquillué, Andreu Be-
nito, Jordi Bosch, Francesc
Orella, Josep Maria Pou i
David Selvas. Aquest darrer
substitueix Lluís Homar, que
formava part del sextet que
va estrenar l’obra l’any pas-
sat a Girona. Rigola defineix

la peça com “un dels grans
textos de la dramatúrgia
contemporània”, escrit “des
del punt de vista de l’immi-
grant”. El director assegura
que l’obra de Koltès “tenia
molt sentit a la França de fi-
nals dels 70” i “el té actual-
ment a Catalunya”. A més,
estem parlant d’un “regal”
interpretatiu de sis dels mi-
llors actors d’aquest país.

El Lliure, alhora, portarà
el còmic marroquí Saïd Na-
ciri, un dels més famosos
del Magrib, que el 27 d’oc-
tubre muntarà l’espectacle

100% Marocain. “Volem fer
trepitjar el teatre a gent que
no l’ha trepitjat mai”, diu
Rigola, que reconeix que, si
no fos per aquesta “petita
aproximació” als immi-
grants, mai no l’haurien
programat. El Lliure, a més,
ha decidit “apadrinar” l’IES
Milà i Fontanals del Poble-
sec, que “té un 90% d’immi-
gració”. Els estudiants tin-
dran accés lliure als espec-
tacles del teatre.

El muntatge que, final-
ment, no es veurà al Lliure
és l’esperat Ascenso y caída

de la ciudad de Mahagonny,
de Bertolt Brecht i Kurt
Weill, que no ha passat la
censura de la, Mario Gas
dixit, “històricament fona-
mentalista Fundació Kurt
Weill”. El director del Teatro
Español de Madrid afirma
que no estava disposat a
canviar tres actors per tres
cantants d’òpera, tal com li
exigien. Gas, no obstant,
farà d’actor a Blanco, de
Paz, un dels tres textos que
el Lliure coprodueix amb el
nou Centre d’Arts Escèni-
ques de Salt/Girona. ■

Els artistes (actors i directors) que participaran en la propera temporada del Teatre Lliure ■ M.A. TORRES
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Weillcensurala
versiódeMario
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