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recomanats

L’exposició de l’Arts SantaMònica apropa a la trajectòria
dels últims anys de Julio Vaquero: l’artista s’ha desprès del
suport i ha convertit la pinturabidimensional en realitats ar-
tístiques tridimensionals. De l’observació delmónnatural
neix aquesta visió estremidora i poètica dels espais i els
objectes que l’habiten. Vaquero ha transformat la pintu-
ra en escultura per fugir de les representacions habituals
i acabar amb les aparences. ‘JULIO VAQUERO. LA FI DE LES

APARENCES’. ARTS SANTAMÒNICA: D’11 A 21H, GRATIS.
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Ritmes imelodies irlandeses

L’OBC interpretaMahler

Revisitant elMarés

Mentre elMuseuMarés ha estat tancat per obres, l’acti-
vitat a l’interior noha cessat. Vuit artistes de l’equip Con-
fluencias (de la Facultat de Belles Arts de la UB) han re-
visitat les sales i ara en presenten els resultats. ‘TRANS-

FORMARE’. MUSEUFREDERICMARÉS: DE 10A 19H, 4,20€.

La pintura tridimensional de Julio Vaquero

Ger Hayer, solista de Lord of
the Dance –muntatge que va
rodar per mig món–, signa un
espectacle de dansa inspirat
en les tradicions irlandeses.
Durant dues hores, l’estol de
ballarins faran sonar els talons
a l’escenari del teatre del Pa-
ral·lel. ‘CELTIC LEGENDS’. TEATRE

APOLO: 21H, DE 22A40€.

L’OBC, dirigida per Pablo González, interpreta la Simfo-
nia núm. 3 en remenor de GustavMahler (1860-1911).
El concert commemora el centenari de lamort del com-
positor, que vabategar entre el romanticisme i lamoder-
nitat. ‘OBC’. PALAUDE LAMÚSICA: 21H, 25€.
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Elsactorsdemostrenbonamemòria
ipoquesganesdeguerra

El sindicat d’actors i directors celebra que fa 30 anys amb una festa sense crítica

30èaniversaridel’Associaciód’Actors
iDirectorsProfessionalsdeCatalunya
MERCATDELESFLORS

6dejuny

La planamajor de l’administració cul-
tural catalana feia temps a les portes
del Mercat de les Flors. El director de
l’ICIC, Fèlix Riera, intentava algun acos-
tament simpàtic al president del CoN-
CA, Francesc Guardans, buscant la fo-
to i signar l’armistici. Un alt càrrec em
confessava que s’han “d’estovar egos”,
deia. Mentre els posen en remull, el
president de Focus, Daniel Martínez,
demostrava una entesa exemplar en-
tre patronal i sindicat: “Els actors són
la nostramatèria primera”, argumen-
tava. El futuribleXavier Trias posava al
photocall ambel president de l’Associ-

ació d’Actors i Directors Professionals
de Catalunya (AADPC), JoanMaria Gual,
lamentant que l’acte coincidís amb la
divertida gala deGuanya’t el cel ambel
pare Manel (diria que algun polític es
va escaquejar abans d’hora). I Semoli-
na Tomic, la guerrillera directora de
l’Antic Teatre, deixava anar la nota dis-
cordant: “El sindicat no fa res, ningú
lluita, i ara ens volen treure les ajudes
als creadors”, deia resignada. Però és
queahir al vestíbul delMercat l’edat no
convidava a fer acampades com la de
plaça Catalunya.

Els fundadors del teatre català
postfranquista i els seus successors
van celebrar 30 anys del sindicat que
els agrupa. La junta de l’AADPC va fer
gala d’unamemòria prodigiosa recor-

dantels principals nomsde lageneració
del 76, quan es va constituir una as-
semblea autogestionada d’actors que
va inventar-se primer el Festival Grec i
cinc anys després el sindicat. Va ser un
homenatge anoms,molts d’ells ja des-
apareguts, que l’oficialitat democràtica
a vegadeshaobviat –Carles Lloret, Joan
Miralles, Jordi Serrat, Alfred Lucchetti,
Joan Vallès, Esteve Polls, Teresa Cuni-
llé, Montserrat Salvador, Montserrat
Carulla, entremolts altres. Després van
venir els Mario Gas, Carme Sansa, Síl-
viaMunt, JosepMaria Flotats, EnricMa-
jor i companyia, que a l’època esmani-
festaven per la Rambla amb el cartell
d’“Actors parats, necessitem feina” i
“Per un teatre al servei del poble”.

Malgrat quemolts encara signarien
aquellesmateixes consignes avui, els
actors de l’AADPC ja no gosen ni quei-
xar-se: ahir l’aniversari va ser una bas-
sa d’oli. El president Joan Maria Gual
només va dubtar de si dirigir-se al “mig
alcalde”, al president del CoNCA, “que
no sabem si tenim o no”, o al director
de l’ICIC, “que ara és ICEC”, però va
tranquil·litzar-los de seguida: “Ja us
vindremaemprenyar quan toqui, a fer
el corcó i a col·laborar”. Va apel·lar els
companys a “no caure en el parany de
la nostàlgia, però tampoc en la igno-
rància del passat. La utopia és una
obligació”, va dir. Però res de crítiques.
Ni esment de les famoses retallades.
Com si res. Que tothom es tregui del
cap la fama de ploramiques del sector,
sisplau. La cultura està tan atonyina-
da que només desitja no rebre cap al-
tre calbot. Ho va resumir Casanovas:
“Salut i, si no, que ens quedem com
estem”.
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La distribuïdora Paramount Picures ha confirmat que des-
prés de l’estiu s’estrenarà Eva, el primer llargmetratge di-
rigit pel barceloní KikeMaíllo. Es tracta d’un thriller futu-
rista protagonitzat per robots produït per Escándalo Films,
dins del projecte Opera Prima de l’Escac.

El film ‘Eva’, deKikeMaíllo, s’estrenaràa la tardor

El ballarí i coreògraf Víctor Ullate ha dipositat el seu llegat
a la Caixa de les Lletres de l’Institut Cervantes deMadrid:
una armilla, un rellotge i un anell, que, segonsUllate, per-
metran identificar-lo com “un avi modern” quan els seus
besnéts obrin la caixa d’aquí 150 anys.

Ullate vol que el recordin com “un avimodern”

L’artista i crític d’art Carles Guerra, premi Ciutat deBarcelo-
na 2011 en lamodalitat d’arts visuals, deixarà la direcció
de LaVirreina Centre de la Imatgeper incorporar-se alMu-
seu d’Art Contemporani de Barcelona coma conservador.

Carles Guerra, nou conservador delMacba

Unade les homenatjades,Montserrat Carulla, va definir la “família del
teatre”: “somiadors, fantasiosos i lluny de lamediocritat”. FERRANFORNÉ

ARTS SANTAMÒNICA


