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GUARDONS 3 DANSA I MÚSICA

Mal Pelo i la soprano María 
Bayo reben el Premio Nacional

EL PERIÓDICO
MADRID

L
a companyia catalana Mal 
Pelo i la bailaora Lola Greco 
van ser distingides ahir amb 
el Premio Nacional de Dan-

za 2009 en les modalitats de creació i 
interpretació, respectivament, men-
tre que la soprano navarresa María 
Bayo i el català Josep Soler s’alçaven 
amb el mateix guardó en l’àmbit de 
la interpretació i composició musi-
cal. Concedits pel Ministeri de Cul-
tura, els premis estan dotats cada un 
amb 30.000 euros. 
 Mal Pelo, creada el 1989 per Pep 
Ramis i María Muñoz, rep el reco-
neixement en el seu 20è aniversari 
«per la seva trajectòria, tant en l’àm-
bit de la creació coreogràfica com 
en l’obertura de nous camins en la 
dansa contemporània espanyola, la 
singularitat de la seva obra, el seu 
projecte interdisciplinari L’animal a 
l’esquena, a més a més de la seva core-
ografia sobre Les variacions Goldberg 
de Bach». Al llarg de quatre lustres 
Mal Pelo ha anat perfilant el seu pro-
pi llenguatge a través del moviment, 
la música, el vídeo i la teatralitat, en 
obres com Quarere, Testimoni de llops, 
He visto caballos, creacions de video-
dansa i, la més recent, Donde nadan 
los caballos, en què recopilen els úl-
tims anys d’inspiració i creativitat.
 El jurat dels premis, que és presi-
dit pel director de l’Institut Nacio-
nal de les Arts Escèniques i de la Mú-
sica (INAEM), Félix Palomero, va dis-

El compositor Jordi 
Soler i la ‘bailaora’ 
Lola Greco també van 
ser reconeguts

La companyia 
catalana obté la 
distinció per «obrir 
nous camins» 

tingir la bailaora madrilenya Lola 
Greco pel seu «carisma i gran talent 
en totes les línies de la dansa espa-
nyola». L’artista, que es va convertir 
als 19 anys en primera ballarina del 
Ballet Nacional d’Espanya, va ser re-
coneguda l’any 1998 amb el prestigi-

 El Premio Nacional de Música va 
distingir com a intèrpret María Bayo 
«per la seva contínua i incansable ac-
tivitat i la seva defensa del gènere lí-
ric». Protagonista d’òperes com Don 
Pasquale, Les noces de Fígaro o Rinaldo, 
Bayo va reconèixer ahir que el guar-
dó li suposa «una injecció d’ànims» 
en aquests temps de crisi en què 
«han caigut molts concerts per falta 
de finançament». 
 
60 ANYS ENMIG DE PARTITURES / Per la se-
va banda, el compositor, musicòleg i 
professor Josep Soler (Vilafranca del 
Penedès, 1935) es va mostrar «sor-
près» per la distinció i «més encara» 
a la seva edat. Director del Conserva-
tori de Badalona i autor de més de 
150 obres, Soler va mostrar la seva 
«gran alegria» pel reconeixement a 
«60 anys de dedicació a l’escriptura 
i l’ensenyament de la música a gent 
jove», que, va lamentar, ara «vol fer-
ho tot molt de pressa i guanyar di-
ners molt ràpidament». H

ós premi Positano d’Itàlia i l’any se-
güent va fundar la seva pròpia com-
panyia. Des d’aquell moment, ha 
protagonitzat espectacles com La-
tido, Pasión y ley i Fedra, estrenada el 
dia 13 d’octubre sota la direcció de 
Miguel Narros. 

33 Coreografia ‘Testimoni de llops’, de la premiada companyia catalana Mal Pelo. 
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33 La soprano navarresa María Bayo.

CINE 3 HOMENATGE

L’Acadèmia recompensa Antonio 
Mercero amb un Goya d’Honor

OLGA PEREDA
MADRID

El currículum del director i gui-
onista Antonio Mercero (Lasarte, 
Guipúscoa, 1936) té una sola nomi-
nació als premis Goya.  Va ser el 1989 
per dirigir la pel·lícula Espérame en 
el cielo. Ara, el cineasta que va saber 
donar també a la televisió el presti-
gi que es mereixia (La cabina, Verano 
azul, Turno de oficio, Farmacia de guar-

«El colofó a 50 anys 
de pel·lícules fetes amb 
amor», diu la seva família

dia) tindrà finalment la seva estatu-
eta. L’Acadèmia de Cine li acaba de 
concedir el Goya d’Honor per la seva 
«immillorable carrera plena d’èxits 
i d’experiments interessants», com 
també per combinar «dolor i hu-
mor» en les seves «personalíssimes» 
produccions. La família del guardo-
nat va expressar ahir el seu «orgull» 
i la seva «emoció» per un Goya que 
significa «el millor colofó a 50 anys 
de pel·lícules fetes amb amor i ho-
nestedat».
 La cerimònia dels premis Goya 
tindrà lloc el 14 de febrer a Madrid. 
Amb tota probabilitat, el director 

de la tendra Planta cuarta  (1999) no 
anirà a recollir el guardó perquè no 
té bona salut. Pateix el mateix mal, 
l’Alzheimer, que va reflectir en la se-
va última pel·lícula ¿Y tú quién eres? 
(2007). A l’elenc d’aquesta cinta hi 
havia el recentment desaparegut Jo-
sé Luis López Vázquez, que també 
serà homenatjat a la gala dels Goya. 
López Vázquez, precisament, va pro-
tagonitzar un dels treballs més per-
sonals i més prestigiosos de Merce-
ro, La cabina (1973), un asfixiant curt 
realitzat per a televisió que va ser 
guardonat amb un Emmy i amb el 
reconeixement de la crítica interna-
cional al Festival de Montecarlo.
 Mercero, que va guanyar una 
Concha d’Or a Sant Sebastià amb el 
seu segon curt, Lección de arte (1962), 
també té la Medalla de Oro a las Be-
llas Artes i el guardó Toda una Vida 
de l’Acadèmia de TV. H33 Antonio Mercero.

Un efecte secundari de la 
crisi és que provoca pro-
blemes intangibles. No no-

més ens falten diners per a la bro-
queta apetible: descobrim que 
(potser per l’absència d’aquesta 
menja essencial) patim noves va-
riants de la neurosi.
 Borges brinda una pista per re-
soldre aquest misteri. L’escriptor 
solia recitar a totes hores. Quan 
no escandia versos en anglosaxó 
antic, componia poemes de la se-
va collita. En taxis i sales d’espera 
parlava davant de testimonis que 
de vegades transcrivien els seus 
missatges. Com que l’autor de Fic-
ciones va quedar cec, no podia sa-
ber si les seves paraules eren ano-
tades i ignorava a quina butxaca 
anaven a parar. Això va donar peu 
a una indústria d’apòcrifs que so-
nen com Borges, però potser són 
imitacions. El tema, per descomp-
tat, és molt borgià.
 Un d’aquests exercicis de 
transcripció porta per títol Si vol-
viera a vivir. Es tracta d’un poema 
una mica sentimental, gairebé de 

tango, en què el poeta fa una llis-
ta amb melancòlica saviesa de les 
coses que modificaria en els cas 
que tingués una altra oportuni-
tat a sobre de la Terra. Hi comen-
ta que en aquest hipotètic segon 
acte li agradaria tenir més pro-
blemes reals i menys problemes 
imaginaris. La idea és extraordi-
nària. Tenir problemes concrets 
implica portar una vida pròdiga. 
La bogeria comença amb els pro-
blemes inventats.
 L’atur limita la nostra capaci-
tat de ficar-nos en problemes de 
veritat i ens aboca a la neurastè-
nia dels drames falsos. En altres 
paraules: s’ha tornat impagable 
tenir problemes concrets.
 Potser això explica els molts 
anuncis classificats que prome-
ten que resolen angoixes i para-
noies. Hi ha una hot-line per a cada 
deficiència emocional. A qualse-
vol hora pots marcar un número 
i una clau per obtenir assistència 
sobre desastres personals. Si algú 
desconfia de la seva parella, pot 
transcriure la clau DUBTE. Si vol 
aclarir un enigma sentimental, 
pot escriure EMBOLIC. Aviat hi 
haurà claus tan tremendes com 
títols de Svevo: APRENENTATGE 
DEL DOLOR o SENECTUT.
 La crisi ha privat molta gent 
del problema concret d’odiar el 
seu cap i ha obert el camp de les 
sospites inverificables. El pitjor 
dels problemes imaginaris és que 
per resoldre’ls per telèfon hem de 
pagar amb diners reals. H

La ‘hot-line’ 
de la neurosi
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