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POP
Take That estudia
portar la seva
història al cinema
Els quatre components de
Take That segueixen gaudint
de l’èxit del seu retorn als es-
cenaris el 2005, i després
d’aconseguir el 2008 publicar
un dels discos més venuts de
l’any al Regne Unit, ara es
plantegen portar la seva his-
tòria al cinema. Pel que sem-
bla, algun productor que ha
ensumat grans sumes de di-
ners després del projecte els
ha ofert portar a la gran pan-
talla la seva carrera musical,
des de la formació de la
banda el 1990 fins a la seva
separació sis anys més tard,
després d’haver venut més de
30 milions de discos.

LITERATURA
29 originals opten
al premi Josep Pla
i 274 al Nadal
La nit dels premis Pla i Nadal,
que convoca l’editorial Desti-
no i que es fa avui a l’Hotel
Avenida Palace de Barcelona,
a part dels guardonats dels
premis, estarà marcada pel
record de l’escriptor barceloní
Francisco Casavella, guanya-
dor del Nadal de l’any passat i
mort el 17 de desembre als 45
anys. El jurat del Pla haurà de
decidir entre els 29 originals
presentats, mentre que el del
Nadal triarà entre 274 textos.

Cultura
enbreu

la seva manera. L’escassa
nitidesa de les projeccions
mentre el Concert per a
clave del mateix Falla sona
com a apropiada obertura
és l’únic (i petit) retret que
es pot fer a un muntatge
d’impactant bellesa, ple de
sensibilitat i poesia, amb
uns protagonistes amb
més ànima que moltes cri-
atures de carn i ossos.

Josep Vicent va copsar
la vitalitat rítmica del neo-
classicisme amb ànima ex-
hibit per Falla en ambdues
partitures, amb impeca-
bles aportacions d’Iván
Martín al clave i l’Orques-
tra de l’Acadèmia del
Liceu. L’ús d’amplificació
no va restar caliu a les
veus de Marisa Martins, un
notable cas de fregolisme
al blanquejar potser de
forma exagerada la veu
per acostar-se més als
nens soprano més habitu-
als com a Trujamán, i Xavi-
er Moreno, un Maese
Pedro aclaparat per la
rauxa del Quixot de Joan
Martín Royo, exquisit en la
seva evocació de l’estima-
da Dulcinea.

El retablo de Maese
Pedro
De Falla.
Gran Teatre del Liceu, 3 de gener.

Els espectacles esco-
lars i familiars agru-
pats sota el paraigua

d’El Petit Liceu han estat
una de les aportacions
més gratificants de la his-
tòria recent del teatre, tot
i que el departament pe-
dagògic no sigui digne de
ser inclòs en l’obscuran-
tista i escarransit organi-
grama publicat en el pro-
grama general. La nova
producció d’El Petit Liceu
sí que ha estat inclosa
entre les òperes de la
temporada, amb ple me-
reixement atès l’excel·lent
nivell d’aquest Retablo de
Maese Pedro de Manuel
de Falla, obra amb un text
que potser no és prou en-
tenedor per als nens, però
que deu ser-ho molt
menys per a uns adults
força més sorollosos i xer-
raires que la quitxalla.

Enrique Lanz i la com-
panyia Etcétera ens convi-
den a un espectacle de ti-
telles dins dels titelles,
amb espectadors gegan-
tins seguint amb atenció
l’emocionant història de
Melisendra narrada per
Trujamán, fins que un Don
Quixot bigger than life de-
cideix resoldre la trama a

Crítica òpera

Titelles amb ànima

És un muntatge
d’impactant
bellesa, ple
de sensibilitat

Xavier
Cester
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Una exposició a Mallorca reuneix per
primer cop Maria A. Salvà i Llorenç
Riber en els 50 anys de la seva mort

Laura Moyà
PALMA

Maria Antònia Salvà, poe-
tessa, traductora i prosista.
Llorenç Riber, sacerdot,
poeta iprofessionalde lacul-
tura. Ambdós van morir ara
fa 50 anys després d’haver
estat els màxims exponents
de la primera generació de
l’Escola Mallorquina. Com-
partiren anys de creació, el
reconeixement que se’n de-
rivà i èpoques més fosques
fruit de la Guerra Civil. Ara,
l’exposició Camins que es
troben, a la capella del Cen-
tre de Cultura de la Miseri-
còrdia de Palma, els ha unit
per primera vegada.

La mostra, que es pot visi-
tar fins al 30 de gener, es di-
videix en tres àmbits: la pre-
sentació, que inclou la web
www.salva-riber.cat, un
espai central on es contex-
tualitza l’obra dels dos
intel·lectuals i un tercer
espai on es projecten dos au-
diovisuals amb una veu en
offquerecitaelsseusversos.

La iniciativa culmina els
actes que el Consell de Ma-
llorca ha promogut el 2008

per donar a conèixer la figu-
ra i l’obra dels dos escriptors
mallorquins i, també, la lite-
ratura que es feia a finals del
XIX i principis del XX a l’illa.

Quan Salvà va irrompre
enelpanoramaliterari,pocs
creien que una dona podria
tenir èxit. Però Salvà va
aconseguir-lo quasi d’imme-
diat amb una lírica que dei-
xava de banda els temes fe-
menins: el romanticisme i
les qüestions domèstiques.

En una primera etapa, es va
decantar per descriure la
terra de la Llapassa (la pos-
sessió familiar a Llucmajor)
i la vida agrària. Després, va
evolucionar cap al simbolis-
me, centrant-se en la nostàl-
gia de la infantesa, el pas del
temps, la cerca de la bellesa
o l’arrelament a una terra i
un país. Després de la Guer-
ra Civil, va venir la seva
etapa més fosca, durant la
qual fins i tot va fer un
poema dedicat a Franco.
Malgrat tot, es convertí en
un exemple per a les dones i
peraLlorençVillalonga,que
la va incloure a Mort de
dama com a Aina Cohen.

Riber va compartir amb
Salvà època i poesia, mal-
grat que la base fos dife-
rent. Es va dedicar a la líri-
ca amb versos que tenien
com a referent la cultura
religiosa cristiana, el món
clàssic o la història de la co-
rona catalano-aragonesa.
Més tard, es va dedicar pro-
fessionalment a la cultura,
publicant articles i traduc-
cions. I el1940 es va traslla-
dar a Madrid i va passar-se
al castellà. ■
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Amb Franco al
poder, ella li va
dedicar un text i
ell va marxar a
Madrid i es va
passar al castellà


