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La UB investeix 
doctor honoris causa 
Claudio Magris
LLETRES 3 L’escriptor Claudio Ma-
gris va ser investit ahir doctor honoris 
causa per la Universitat de Barcelona 
(UB), a proposta de la Facultat de Filo-
logia. El professor Antoni Martí Mon-
terde va presentar l’autor de Trieste, 
que va desvelar que el seu primer lli-
bre va ser un tractat sobre gossos per 
influència paterna i va admetre la fas-
cinació per Salgari. A l’acte hi van as-
sistir nombroses personalitats, entre 
elles l’expresident Pasqual Maragall.

L’Hermitage serà 
restaurat en el seu 
250è aniversari
ART 3 Rússia va anunciar ahir que 
restaurarà el museu de l’Hermitage 
en el seu 250è aniversari, que es com-
pleix el dia 7 de desembre del 2014. 
El director, Mikhail Piotrovski, va ex-
plicar que el projecte costarà uns 400 
milions d’euros. La restauració abra-
çarà la plaça del Palau, els edificis de 
l’Estat Major i del Petit Hermitage, els 
interiors del Palau d’Hivern, a més a 
més del tercer fons de peces, en una 
altra zona de Sant Petersburg.

Wilco presentarà el 
seu nou disc a BCN 
el 2 de novembre
MÚSICA 3 La banda liderada per Jeff 
Tweedy actuarà el 2 de novembre al 
Palau de la Música de Barcelona, on 
presentarà el seu nou treball, Get well 
soon everybody. Encara no hi ha data 
per a la venda d’entrades, que cos-
taran entre 25 i 70 euros. Wilco, que 
publicarà el primer single del disc  
–I might– a l’estiu, mescla pop sonor 
amb country.

ció i al món esotèric per pregun-
tar-se per què fan teatre. Nao Albet 
i Marcel Borràs també es pregun-
ten, en el seu cas sobre els ovnis, 
a Hamle.t.3 (poc o res a veure amb 
Shakespeare) per acabar interes-
sant-se per la recerca de la felici-
tat. El cineasta Albert Serra repe-
teix (i actua) amb un text, Més enllà 
dels Alps, que comença quan un po-
eta insulta un rei al carrer.
 Entre els convidats, Ernesto Co-
llado presenta a Vida de Lázaro un 
superdotat lliurepensador. A Com-
pletely naked, Pau Ros fa un càsting 
entre el públic per a El balcó, de Ge-
net. En col·laboració amb el festival 
Barcelona Poesia arriba Más triste es 
robar, amb el qual Accidents Poli-
poètics celebren els seus 20 anys. 
I Rodrigo García, radical com nin-
gú, tornarà a sorprendre a Muerte y 
reencarnación en un cowboy. H

33 Quin trio 8 Nao Albet, Marcel Borràs i Samuel Rubin, de dreta a esquerra, intèrprets de ‘Hamle.t.3’.

Potser perquè era l’última, la pre-
sentació del Radicals Lliure (4 al 15 
de maig) va tenir ahir una solemni-
tat que probablement no havia dis-
frutat en els seus quatre anys an-
teriors. Al vestíbul de la sala Fabià 
Puigserver de Montjuïc, el director 
del Lliure, Àlex Rigola, va convocar 
els últims radicals del seu mandat, 
la majoria habituals d’aquest festi-
val per a creadors d’ànim libèrrim. 
Aquesta nit s’inicia una oferta que 
viurà el 13, 14 i 15 de maig la seva 
apoteosi amb un cap de setmana 
en què s’oferirà tot el menú: set co-
produccions del Lliure i quatre es-
pectacles convidats. Ni un d’inter-
nacional, dels dos o tres habituals, 
per les retallades de Cultura, va re-
cordar Rigola.
 Avui serà el torn, per obrir bo-
ca, d’una instal·lació parateatral 
d’Óscar G. Villegas, a partir d’un 
text d’Angélica Liddell, a la qual 
seguirà la primera entrega d’Extra-
ordinario, de l’associació cultural 
Babazorro, i Home-Natja, de Jordi 
Oriol. Extraordinario, per exemple, 
ja marca la línia del Radicals. Un 
muntatge per a només 10 especta-
dors en un local del Poble-sec amb 
històries sobre personatges reals o 
de ficció al voltant d’una taula. És 
a dir, que el públic degustarà plats 
cuinats.

Fugir de la fossilització

Rigola va reiterar en la seva pre-
sentació la filosofia dels convocats. 
«Són artistes que redescobreixen el 
teatre cada dia. Fem un teatre que 
evoluciona molt lentament perquè 
la majoria som uns fòssils». I va dei-
xar clar tant que aquesta serà l’últi-
ma edició amb l’actual format, per 
l’arribada de Lluís Pasqual a la di-
recció del Lliure, com que aquests 
creadors trobaran un altre lloc on 
exposar els seus treballs.

 «L’artista que arriba [Pasqual] no 
ha de fer coses que no vagin amb el 
seu ADN», va dir Rigola. «Però tota 
aquesta programació té vida prò-
pia. Aquests artistes es busquen la 
vida com ho fan pocs», va afegir.
 I no resulta estrany amb propos-
tes tan diverses com les que es po-
dran veure a Montjuïc. De mane-
ra telegràfica, i només orientativa, 
Jordi Oriol parla a Home-Natja d’un 
jove a qui diuen caracul a l’escola i 
que arribarà a ser cool anys després. 
A Fingir, el Colectivo 96º recrea en 
to de comèdia els trucs (fingiments) 
dels actors. Ferran Dordal i Àlex Ser-
rano es remunten a MAD (Mutual As-
sured Destruction) a la guerra freda i 
al duel escaquístic Fischer-Spasski 
del 1972 per parlar de la caiguda 
de mites. David Espinosa i Santos 
Martínez recorren a Desconcierto Nº1 
para teclado y fracasado a l’endevina-
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El Lliure més alternatiu

ALBET & BORRÀS

Àlex Rigola convoca artistes habituals del Radicals per al tancament del festival pel final del 
seu mandat H Les retallades eliminen l’oferta internacional d’un programa amb 11 muntatges

LA CINQUENA EDICIÓ DEL CICLE DE NOVA CREACIÓ ESCÈNICA

«Són artistes que 
redescobreixen el teatre 
cada dia», diu Rigola 
del festival que s’obre 
aquesta nit a Montjuïc

‘El libro de mormón’ 
surt com a favorit 
dels premis Tony
TEATRE 3 El musical El libro de mor-
món, dels creadors de South Park sobre 
el fundador de l’església dels mor-
mons, lidera, amb 14 nominacions, 
les candidatures als Tony. L’obra, a 
Broadway des del febrer, opta a mi-
llor musical i millor director. Entre 
els nominats també hi ha Al Pacino, 
que espera guanyar el seu tercer Tony 
pel seu treball a El mercader de Venècia, i 
la versió musical de Mujeres al borde de 
un ataque de nervios.


