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Audiovisual La productora es muda al setembre

MediaPro inaugura nous estudis al 22@
El president de la Generalitat,
José Montilla, i l’alcalde de Bar-
celona, Jordi Hereu, van inaugu-
rar ahir oficialment l’edifici Ima-
gina Centre Audiovisual. Situat a

l’avinguda Diagonal de Barcelo-
na, al districte 22@, el nou cen-
tre té uns 55.000 metres qua-
drats i inclou oficines, 5 platós de
televisió, un auditori... MediaPro,

l’empresa dirigida per Jaume
Roures que forma amb el Grupo
Árbol el holding Imagina, es mu-
darà a final d’estiu a aquest nou
edifici. ■ DIEGO MUÑOZ

segle XXX com un nostàlgic
solitari, amb la brillant inter-
pretació de Ramon Giró al fil
de l’idiotisme, mentre una
manta de boira artificial
creua el terra de l’escenari
tres vegades. A continuació,
l’elecció musical de Teresa
Nieto –amb cançons d’Albert
Pla– mostra el tipus de mas-
culinitat contradictòria al
qual s’adreça la segona pro-
posta, una mirada d’incredu-
litat i desconfiança cap a uns
éssers de màscara ferotge i
interior tremolós.

També per a Roser Mont-
lló existeix una forma exteri-
or que divergeix de la interi-
or, i per això en la darrera
peça converteix els intèr-
prets en masses informes
damunt de pedestals, com
escultures voluminoses que
en trencar el capoll no pa-
ren de demanar un lloc fosc
i tranquil on estar-se. La mi-
rada sobre la masculinitat
no és engrescadora, però
els dubtes s’aboquen sobre
una interessant estructura
coreogràfica, a més de des-
cobrir-nos uns intèrprets
masculins que prometen
anar molt més enllà.

Mascletà
De Sofia Asencio, Roser Montlló
Guberna i Teresa Nieto.
TNC, 24 d’abril.

Els rols masculí/femení
estan en plena ebulli-
ció, es qüestionen les

relacions entre els dos sexes
i, sotmesos a la modernitat
dialèctica, se’ns reclama un
esforç constant d’indagació
tant interior com envers el
que ens envolta. En aquest
context d’emancipació ha es-
clatat la Mascletà conduïda
per Sol Picó, amb tres coreò-
grafes encarregades d’en-
cendre les metxes per fer es-
clatar la pólvora d’aquest
home que es vol descobrir.

Així, tres peces curtes
s’encadenen en una traca
d’una hora i mitja en què els
protagonistes són els mas-
cles però des d’una visió fe-
menina i, per tant, especial-
ment incisiva, ja que vol
comprendre uns raona-
ments que no comparteix i, a
través de la ironia i de l’amor,
en fa un retrat absolutament
veraç. Per començar, Sofia
Asencio ha coreografiat una
peça disco-pop futurista en
què ens presenta l’home del

Crítica dansa

Homes per descobrir
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Roser Montlló converteix els intèrprets en masses informes
damunt de pedestals ■ FERRAN MATERO

Lapoesia
deVázquez
Montalbán,
alcomplet

Ramon Palomeras
MADRID

Manuel Vázquez Montal-
bán (1939-2003) va conre-
ar amb molt d’èxit la no-
vel·la, el periodisme, el me-
morialisme col·lectiu i
l’assaig. Però el centre de la
seva vocació literària sem-
pre el va ocupar la poesia,
encara que molta gent ho
desconegui. L’editorial Pe-
nínsula ha volgut reparar
aquest greuge amb la pu-
blicació de Memoria y
deseo 1963-2003. Ras i
curt, la poesia completa de
Montalbán. Amb un estudi
preliminar de Manuel Rico
i una introducció de Josep
Maria Castellet, l’antologia
a més a més regala dos re-
culls inèdits: Teoria de la fa-
mosa almendra de Proust
i Rosebud.

Per entendre quan Mon-
talbán va començar a flirte-
jar amb la poesia, cal retro-
cedir al 1962. Durant uns
aldarulls estudiantils a Bar-
celona, la policia el va en-
xampar amb Salvador Clo-
tas i els van confinar a la
presó de Lleida fins al
1963. Castellet, amic per-
sonal de tots dos, els anava
a visitar i va descobrir amb
sorpresa que Montalbán,
“partidari de la revolució
però amb llibertat d’ex-
pressió”, es refugiava en el
vers. “Em va confessar
avergonyit que estava es-
crivint un llibre de poesia.
Era com autista i molt
tímid”, apunta. Del resultat
de la poesia carcerària en
sortiria Educación senti-
mental, que no es publica-
ria per problemes econò-
mics fins al 1967. ■

Joiesreialsal
MuseuMarès

L’exposició mostra 130 portabuquets
de la col·lecció privada Bilgi Kenber

Eva Garcia Siesto
BARCELONA

Després de viatjar a París,
Londres i Roma, l’exposició
Porte-bouquets. Insòlites
joies de la col·lecció Kenber
aterra a Barcelona per ser
acollida pel Museu Frederic
Marès fins al 5 d’octubre.
D’or, plata o metall daurat,
amb mànec de nacre, ivori o
carei, aquests petits objec-
tes del segle XIX servien per
subjectar els ramets de flors
que les dames europees lluï-
en en balls i grans celebraci-
ons. La mostra compta amb
130 portabuquets proce-
dentsde lacol·leccióprivada
del turco-francès Bilgi Ken-
ber, més els 12 de què dispo-
sa en propietat el museu.

La directora del museu,
Pilar Vélez, explica que es
tracta d’unes obres “a mig
camí entre un objecte d’in-
dumentària i una joia”.

França, Anglaterra, Ità-
lia, la Xina o l’Índia, la pro-
cedència dels portabuquets
és diversa. Però el que més
destaca l’exposició és el
creat pel joier català Ba-
gués-Masriera, una peça
que els monàrquics barce-
lonins van regalar a la prin-
cesa Victòria Eugènia de
Battenberg amb motiu del
seu casament l’any 1906
amb el rei Alfons XIII d’Es-

panya. Gràcies a aquesta
obra Kenber va entrar en
contacte amb el museu.

Kenber ha recordat que
la seva passió pels portabu-
quets es va despertar men-
tre feia recerca en una bi-
blioteca sobre unes culle-

res per al sucre datades el
segle XVIII.

De vulgars a austeres, per
a reines o plebees, aquestes
peces de la coqueteria feme-
nina del segle XIX han esde-
vingut un objecte cobejat
pels col·leccionistes. ■

Portabuquet de metall, un dels exemplars d’aquesta mostra de
petites joies del segle XIX ■ CRISTINA CALDERER


