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CONGRÉS Ferran Adrià fon
gastronomia i tecnologia per
abordar el futur del sector
ElBullifoundation participa a «Gastronomy &
Technology Days», proposant com usar «com
a armes comercials» Facebook i Twitter. 41

POESIAPere Vilanova canta tretze poemes
de Carles Duarte en un nou disc-llibre
El projecte, titulat «Una magrana d'astres», pretén respondre a la
crisi i a la fredor de les notícies borsàries amb un cant a l'optimisme
i a la tendresa. 40

Els hereus del poeta Miguel Her-
nández es van presentar ahir al
matí a l'arxiu municipal d'Elx  per
retirar el seu llegat i endur-se'l a
una caixa forta, segons van con-
firmar fonts municipals. I és que

aquest dilluns finalitzava el termini
donat pels familiars perquè l'A-
juntament retornés els documents
després que la nova corporació re-
voqués el conveni de conservació
signat per l'anterior alcalde. Segons
aquest, s'havien de pagar 3 milions
per mantenir-lo fins al 2030, però
fonts municipals van indicar que
la situació econòmica impedia fer
front al pagament. 

L'acord per a la conservació de
l'arxiu d’Hernández es va tancar el
2010 per decisió de l'aleshores al-

calde d'Elx, el socialista Alejandro
Soler, i va comptar amb un fort re-
buig de l'oposició popular.

5.000 documents i objectes
L'acord permetia que l'arxiu mu-
nicipal d'Elx conservés el llegat del
poeta, que inclou correspondèn-
cia i documents personals, com ho
feia des de fa 27 anys; el conveni
marcava una conservació de 20
anys més per un import que as-
cendia a 3 milions d'euros, se-
gons el consistori. 

De la seva banda, la família
sosté que havia de rebre 84.000 eu-
ros a l'any per drets d'imatge i per
l'ús dels documents, i que la resta
del pressupost s’havia de destinar
a conservar l'arxiu.

La nova corporació dirigida per

la popular Mercedes Alonso va
decidir revocar l’acord a causa de
la crisi, motiu pel qual la família va
obrir un termini de 10 dies perquè
el consistori retornés els docu-
ments, i que s’exhauria ahir.

A primera hora de dilluns, la
jove del poeta i la seva filla van re-
visar revisar les més de 250 caixes
que inclouen uns 5.000 docu-
ments i objectes. Els familiars van
anunciar que s'endurien el llegat
a una caixa forta després de 27
anys de custòdia municipal. 
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El llegat de Miguel Hernández es trasllada a un banc
Els hereus del poeta el

retiren de l’arxiu d’Elx
després que el consistori
en revoqués la conservació



Els quadres de Velázquez i Ver-
meer inspiren l'òpera Jo, Dalí de
Xavier Benguerel, segons que va
explicat ahir el seu director d'es-
cena, Xavier Albertí, durant la pre-
sentació d'aquesta obra que s'es-
trenarà demà al Liceu.

L'òpera es va començar a gestar
fa més de deu anys a instàncies de
la dona de Xavier Benguerel, que
el va convidar a atrevir-se amb
una òpera gran.  Va ser ella mateixa
qui li va suggerir el tema, perquè
coincidís amb el centenari de Dalí.

Benguerel va explicar el llarg pe-
riple d'aquesta obra fins a estrenar-
la al teatre de la Zarzuela el mes de
juny passat: «S’havia d’estrenar al
teatre de la Zarzuela el 2004, quan
el dirigia Xavier Casal, però va di-
mitir i el seu substitut, José Anto-
nio Campos, em va dir que havia
d'estrenar-se al Real o en el Liceu,
i no es va poder estrenar fins que
Juan Carlos Marset va arribar al mi-
nisteri».

Per al llibret d'aquesta òpera,
dues hores dividides en quatre
actes, Benguerel havia contactat
amb el seu amic el dramaturg Jai-
me Salom, que es va basar en una
obra seva anterior, Gairebé una
deessa, sobre la vida de Gala.

Com que l'art no és història, el
mateix Salom es va permetre al-
gunes llicències artístiques, com
atribuir la mort de Dalí a l'incen-
di que va patir el castell de Púbol,
un temps abans de morir real-
ment a causa d'una pulmonia.

Una òpera «in crescendo»
El director d'escena va explicar
que la solució per traslladar text i
música a l'escena la va trobar en
dos grans mestres confessos de
Dalí, Velázquez i Vermeer, i en
concret en dues de les seves obres
més representatives, Les Menines
i L'art de la pintura.

«En el quadre de Velázquez es
veu al pintor de cara i l'objecte pin-
tat està ocult excepte en el reflex
del mirall del fons, mentre que en
l'oli de Vermeer, l'artista apareix
d'esquena i mostra l'objecte pin-
tat», va dir Albertí.

Per al director artístic, l'esce-
nografia i el vestidor historicista
s'acosta al que tant Benguerel com
Salom intentaven escriure: «una
reflexió sobre la funció del creador
en el món contemporani, sobre les
pulsions humanes que hi ha en
aquest conflicte».

De la mateixa, manera, també
va afegir que «gràcies a Velázquez

i Vermeer hem inventat un en-
granatge en el qual la imatge ico-
nogràfica de la pintura de Dalí és
usada amb comptagotes, mentre
que sí que apareixen els reversos
dels quadres perquè l'espectador
intueixi el que pinta Dalí d'esque-
na, que no és cap altra cosa que
tota una època, en la que el pintor
empordanès va ser un centre de
gravetat».

L'obra va creixent, va revelar el
compositor, i per això «l'important
és el tercer i quart acte, en el qual
es produeix el desenllaç d'aques-
ta vida tan complexa i d'aquesta re-
lació tan dramàtica que van man-
tenir Gala i Dalí».

Benguerel va confessar que «es-
trenar al Liceu és un impacte, per-
què aquest teatre impressiona» i va
assegurar que Jo, Dalí és de les co-
ses més dramàtiques que ha escrit
i segurament figura entre les seves
millors obres.

Si en els dos primers actes la his-
tòria de l'òpera segueix les prime-

res trobades de Gala i Dalí a Ca-
daqués, la seva convivència a la
Costa Blava i el viatge a Nova York,
el tercer acte, d'escena única, mos-
tra «el circ surrealista i oníric» de
Dalí. Finalment, el quart acte és el
que mostra el major dramatisme
d’aquesta obra, amb un Dalí que
acaba morint sol.
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El cantant Joan Martín-Royo, caracteritzat per al paper principal.
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Velázquez i Vermeer
inspiren Xavier Benguerel
per crear l’òpera «Jo, Dalí» 
El projecte, que arriba demà al Liceu després d’una gestació de més

de deu anys, explora la «dramàtica» relació entre el pintor i Gala


FESTIVAL DE PERALADA
Sondra Radvanovsky, premi de la
crítica a millor cantant en recital

L’Associació d’Amics del Liceu
va donar a conèixer ahir els

Premis de la Crítica 2010 - 2011, on
la gran guanyadora ha estat el «Par-
sifal» del Liceu. La millor interpreta-
ció d’un cantant en recital ha estat la
que va oferir Sondra Radvanovsky al
festival de Peralada.



LA CLAU

El 2010 el socialista
Alejandro Soler va signar la
conservació de l’arxiu, rebent
un fort rebuig de l’oposició


