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temsí
Eulàlia Parés durà
les xifres del Palau 
MÚSICA 3 L’economista Eulàlia Pa-
rés substituirà Gemma Montull com 
a directora financera i de recursos 
humans del Palau de la Música. El no-
menament, el primer de l’actual di-
recció, s’emmarca en el procés de re-
fundació de la institució que passa 
per crear una organització simplifi-
cada que garanteixi una gestió rigo-
rosa i transparent.

El Sónar rep el 
Ciutat de Barcelona
PREMIS 3 El jurat, presidit per 
Antoni Bassas, va distingir el festival 
de música avançada i art multim-
mèdia en la categoria de Projecció 
Internacional del premi que ator-
ga l’Ajuntament per ser una «refe-
rència mundial de la música electrò-
nica». També es destaca la seva pre-
sència el 2009 en ciutats com Nova 
York, Washington i Londres.

Retard en l’estrena 
de ‘Nit de Sant Joan’ 
TEATRE 3 Problemes en la remode-
lació de l’Artèria Paral·lel endarreri-
ran l’arribada a Barcelona de la no-
va versió de Nit de Sant Joan fins al se-
tembre, quan la seva estrena estava 
prevista per a la primavera que ve. 
El musical, que dirigeix Carles Al-
berola, ja s’ha vist amb èxit a Rubí, 
Mallorca i Manresa, i arribarà el 13 i 
14 de febrer a Girona. 

Ballant amb Schubert

rònicac

Sasha Waltz posa màgia a ‘Impromptus’ en el seu debut al Liceu

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

Tercera visita a Barcelona de Sasha 
Waltz i nou impacte visual ara amb 
Impromptus, muntatge del 2004 de 
la gran renovadora de la dansa-tea-
tre alemanya juntament amb la des-
apareguda Pina Bausch. Amb el re-
cord de la seva inoblidable versió de 
l’òpera Dido & Aeneas al TNC i el de 
Körper al Mercat de les Flors, el Liceu 
acull fins avui les coreografies inspi-
rades en les cinc petites peces per a 
piano i quatre lieder de Schubert in-
terpretats amb delicadesa per la mez-
zo Ruth Sandhoff i la pianista Cristi-
na Marton.
 Ballant amb Schubert. Experi-
mentació fins a trobar la relació en-
tre música i moviment. Set intèr-

prets, entre els quals destaca el basc 
Juan Kruz Díaz de Garaio, firmen 
també l’autoria d’aquest inspirat 
treball exposat en un marc nu, que 
només presenta dues plataformes 
a terra, una de molt inclinada, i un 
element trapezoïdal penjat que es 
converteix en un gran pèndol quan 
un ballarí, a mig espectacle, l’em-
peny i aconsegueix que balancegi 
acoblant-se al ritme de les àgils core-
ografies.

POESIA I ELECTRICITAT / La música mar-
ca la pauta de duos i composicions 
corals. El llenguatge dels cossos ho 
suggereix tot. Poètica atmosfera en 
els moments pausats, electricitat en 
els més accelerats. Hi ha coses de la 
cèlebre trilogia del cos i altres, com 
aquelles danses en parella plenes 
d’atlètiques acrobàcies o la utilitza-
ció de l’aigua en el bany ritual de les 

tres ballarines en l’ocult estany, que 
després s’ampliaran en les piscines 
de Dido & Aeneas.
 Waltz deixa espai a la lliure in-
terpretació de l’espectador que pot 
fer la seva lectura d’aquesta Schuber-
tíada en miniatura. I això es fa més 
palès quan no sona ni el piano ni la 
veu. El simple soroll d’un paper, per 
no parlar dels cops de tos, trenca im-
mediatament la hipnòtica harmo-
nia que transmeten les coreografies 
de prolongació argumental desen-
volupades en silenci.
 Des del començament amb l’Im-
promptu en fa menor, opus 142 fins a 
arribar als lieder, el ball dibuixa sen-
sualitat, dolor, ruptura de l’home 
amb l’entorn. Somnis volant, pintu-
res en vermell, negre i ocre sobre cos-
sos que leviten. Simbolismes expres-
sats amb la màgia d’aquesta singu-
lar creadora. H 33 Un duo d’‘Impromptus’, que s’acomiada avui del Liceu.
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CINE 3 CONFLICTE

Tresserras 
insisteix que la llei 
del cine s’aprovarà

EL PERIÓDICO
BARCELONA

El conseller 
de Cultura titlla 
d’«oportunista» la 
vaga de la patronal

L’
endemà de la vaga de la 
patronal en protesta per 
la llei del cine que va por-
tar al tancament el 72% 

de les sales catalanes, el conseller de 
Cultura, Joan Manuel Tresserras, es 
va mantenir ferm en la necessitat 
de la conflictiva normativa. El de-
bat parlamentari sobre la llei s’obri-
rà els dies 10 i 11 de febrer. «Tirarà 
endavant i s’aprovarà perquè té uns 
objectius indispensables. I per a ai-
xò, seguirem dialogant, perquè ha 
de tenir el màxim consens i de mica 
en mica tots aniran adoptant posi-
cions sensates», va afirmar a RAC-1. 
Segons ell, el tancament de dilluns 
obeeix al «temor dels exhibidors que 
la reacció de les distribuïdores da-
vant la nova llei sigui limitar l’ofer-

ta». La posició dels primers davant 
les distribuïdores és «molt fràgil», va 
afegir, i els «legítims interessos de 
les empreses no han d’anar en con-
tra dels de la gent; els seus beneficis 
no poden produir-se a costa de res-
tringir la llibertat dels ciutadans».
 El conseller va defensar la postu-
ra de la Generalitat argumentant 
que «també va ser intervencionisme 
l’abolició de l’esclavitud». «El que és 
intervencionista és que en una soci-
etat de gran cultura com la nostra, 
que intenta adaptar l’oferta a la re-
alitat lingüística, en el cine mai ha 
tingut normalitat», va dir. El titular 
de Cultura va insistir a dir que les 
mesures que planteja la llei no són 
«sancionadores», sinó un «estímul i 
suport a la producció i exhibició».

TANCAMENT A LA FESTA DEL CINE / Res-
pecte a la vaga convocada dilluns, 
en coincidència amb la gala dels 
premis Gaudí, de l’Acadèmia del Ci-
nema Català, Tresserras va conside-
rar que la data escollida va ser «una 
qüestió d’oportunitat», ja que di-
lluns és el dia amb menys especta-

dors. El conflicte lingüístic no va ai-
gualir la festa dels Oscars catalans, 
i la cerimònia es va celebrar al Coli-
seum al marge de la polèmica sense 
mencions reivindicatives per part 
dels premiats. «Hem demostrat que 
per nosaltres l’important és recol-
zar la nostra indústria, deixant fo-
ra els temes lingüístics. Tenim un 
cine molt ric i heterogeni i val la pe-
na creure-hi», va adduir després de 
la gala Àlex Brendemühl, guardo-
nat com a millor actor per Les dues vi-
des d’Andrés Rabadán. L’intèrpret, ai-

xò sí, es va mostrar reticent davant 
una llei que pot generar «un dispen-
di econòmic en una època en què la 
llengua ja no està amenaçada com 
en el franquisme».
 Als anys de dictadura es va refe-
rir el veterà Josep Maria Forn, reco-
negut amb el premi Gaudí d’honor. 
«Als anys 50 i 60 van considerar que 
Catalunya ja tenia moltes indústri-
es i la del cine es va quedar tota a 
Madrid. I tot i així vam sobreviure. 
Aquest ofici és molt cruel, molts desa- 
pareixen però s’ha de lluitar pel sec-

tor. Aquí hi ha una gran afició al cine 
que n’assegura la supervivència».
 En protesta per la jornada de va-
ga, avui, a les 19.30 hores, la Coordi-
nadora d’Associacions per la Llen-
gua (CAL), juntament amb la Plata-
forma per la Llengua, es concentrarà 
davant del cine Comedia per deixar 
constància que és «impossible veu-
re una pel·lícula en català» en aques-
ta sala i exigir la normalització de la 
llengua davant la «pressió dels pro-
ductors i exhibidors que intenten 
conculcar els drets lingüístics». H

33 Els cines d’Heron City, tancats dilluns per la vaga del sector.
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