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SerratiPidela
Serracanten
pelsexiliatsal
SantJordi

Redacció
BARCELONA

El Memorial Democràtic ha
organitzat un concert d’ho-
menatge a les persones que
van lluitar contra el fran-
quisme dimecres que ve al
Palau Sant Jordi de Barcelo-
na. Hi actuaran, entre d’al-
tres, Joan Manuel Serrat i
Quico Pi de la Serra. El con-
cert, que serà gratuït i al
qual podran assistir 3.000
persones, ha estat denomi-
nat Poètiques de resistèn-
cia. Somnis de llibertat i vol
constituir un homenatge a
la llibertat i la democràcia.
L’acte començarà amb un
recital poètic a càrrec dels
actors Carme Sansa, Lluís
Homar, Mercè Sampietro,
Juan Diego, Juan Echanove
i Julieta Serrano, que recita-
ran Espriu, Vinyoli i Brossa,
entre d’altres. El cor de
l’Orfeó Català interpretarà
Els segadors. ■

Teresa Bruna
SITGES

“El cinema britànic ha estat
la gran sorpresa d’aquesta
edició”, ens diu Àngel Sala el
mateix dia en què dues pro-
duccions d’aquest país ens
han parlat del mite de Faust
des de perspectives molt di-
ferents. Per una banda, He-
artless, de Philip Ridley, que
proposa una contundent re-
flexió sobre la violència ur-
bana. Per l’altra, Dorian
Gray, una adaptació de la
novel·la d’Oscar Wilde.

Jamie, el protagonista de
Heartless(Jim Sturgess),és

un fotògraf molt bon jan que
té un defecte a la cara que el
situa en un segon pla a la
vida. Amb la seva caputxa,
passeja la desesperació per
barris caòtics on comencen
a passar coses terriblement
violentes. Una realitat cada
vegada més freqüent, que el
director explica a través del
diable: “Hem introduït mi-
tes de la nostra cultura però
l’encaix ha estat molt difí-
cil”. Efectivament, la trama
entra en la màxima tensió i
horror quan el diable propo-
sa a Jamie un pacte, que
aparentment sembla fàcil,
per deixar-lo net. ■
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Plademínims

El Pla Integral de la Dansa uneix institucions i sector
sense aclarir com ni quan durà a terme els objectius

Marta Porter
BARCELONA

El tan esperat Pla Integral
de la Dansa que es va pre-
sentar ahir al departament
de Cultura de la Generalitat
recull una sèrie d’objectius
que cobreixen tots els àm-
bits, des de la creació fins a
la difusió, passant per l’en-
senyament. Han estat dos
anys per posar d’acord un
sector molt diversificat, re-
presentat per dues associa-
cions, la de Professionals de
la Dansa a Catalunya i la de
Companyies Professionals
de Dansa, i unes instituci-
ons que pel camí han anat
variant, des de l’Entitat Au-
tònoma de Difusió Cultural
fins al Consell Nacional de
la Cultura i de les Arts
(Conca). Amb tot, ahir es
va poder presentar un Pla
Integral que posa d’acord
sector públic i privat, tot i
que només és un primer
pas, ja que no concreta
quan, qui ni com es duran a
terme els objectius.

El Pla Integral de la
Dansa pretén donar forma
al mapa d’actuació, al qual
s’haurien d’acollir entitats
públiques i privades per al
bon funcionament de la

dansa a Catalunya. Entre
els seus objectius es plante-
ja impulsar el talent i la cre-
ativitat, generar i millorar
les oportunitats de treball,
apropar la dansa als nous
públics i impulsar la refle-
xió i el debat.

Fer un mapa del sector
Per aconseguir tot això,
Generalitat i associacions
ja han començat a treballar
en l’elaboració d’un mapa

d’espais de creació per de-
tectar els dèficits. Es treba-
lla per proporcionar eines
als programadors, tècnics i
agents culturals, promou-
re les coproduccions, impli-
car el departament d’Edu-
ació i l’Institut del Teatre, i
tots els teatres públics del
país creant circuits i poten-
ciant les residències artís-
tiques i ajudar a la professi-
onalització del sector.

Així, mentre el Consell de

les Arts s’ocuparà de fer el
mapa i adjudicar dotacions
alscreadors,eldepartament
de Cultura ha de crear les
xarxesestructuralsnecessà-
ries. De moment, el conse-
ller Joan Manuel Tresserras
va avançar que el departa-
ment vol augmentar un 10%
en els pròxims tres anys els
7 milions d’euros que es des-
tinen actualment al sector.
Amb tot, encara queda molt
camí per recórrer. ■

El món de la dansa es va fotografiar ahir al Palau Marc, seu del departament de Cultura ■ D.C.

El britànic Philip Ridley va presentar ahir a Sitges el film
‘Heartless’ ■ JAUME SELLART / EFE
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