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V
a ser en temps de Miquel 
Puig, al final del pujolis-
me, que es va elaborar 
un pla, des de dalt i des-

prés de les gestions d’uns quants, 
per posar fi a l’anticulturalisme 
de TV-3. Puig va saltar i ningú 
més hi va pensar fins que la Mò-
nica Terribas va començar a diri-
gir la cadena. Des de la seva fun-
dació, doncs, fins fa quatre dies, 
la nostra ha estat tan indiferent 
a la cultura com els fumadors 
compulsius davant de les imat-
ges que apareixen als paquets de 
tabac. ¿Bucòliques? ¿Esgarrifo-
ses? Tant li fot, perquè no les ve-
uen, com si no hi fossin. 
 Segur que Mònica Huguet, 
que dirigeix la cultura als infor-
matius, no deu saber que aquell 
pla incloïa com a qüestió molt 
principal canviar l’orientació i la 
sensibilitat en aquesta àrea. Ho 
està aconseguint.
 Aquest canvi encara es nota 
més en l’àmbit de la ficció. El su-
port de TV-3 a la indústria audio-
visual ve de mot lluny, però si els 

continguts no eren anodins, les 
produccions menys insípides es 
veien arraconades a horaris es-
combraries.
 Tot això ha iniciat un canvi 
d’envergadura, amb resultats 
com ara Ermessenda o Macià con-
tra Companys, totes dues excel-
lents, i ja té mèrit després de la 
infumable historieta d’aven-
tures en què havien convertit 
Serrallonga. O el capítol a part de 
Polseres vermelles.
 Les assignatures pendents en-
cara són dues. Les sèries de llarga 
durada, que estan molt ben fetes 
però són al·lèrgiques a la realitat. 
Es colaven excepcions com per 
exemple Plats bruts, Porca misèria 
(o abans Estació d’enllaç) o les apor-
tacions de Dagoll Dagom, però 
el gruix de la producció ni pas-
sa a la Catalunya real ni reflec-
teix cap personatge o idiosincrà-
sia que puguin resultar propers a 
l’espectador.
 La segona assignatura són els 
programes específics sobre la cul-
tura i el seu pols, tant de debat 
com magazins amb reportatges 
i entrevistes. Aquí també es to-
ca el flabiol, es cobreix l’expedi-
ent, s’exhibeix el simulacre en 
comptes de la tensió, s’orxateja, 
es rumbeja, es desinflen les veles 
i es dóna l’esquena a la cultura 
que significa. H
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3La primera ballarina del ballet rus  
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L
a primera ballarina del ba-
llet Bolxoi de Moscou, Svel-
tana Zakharova (Lutsk, 
Ucraïna, 1979), ofereix avui 

una gala al Liceu. L’extraordinària 
artista ballarà tant rols del repertori 
clàssic com destacats passatges del 
ballet modern, acompanyada d’al-
tres estrelles de la dansa com Ivan 
Vasiliev, Ekaterina Krisanova i Ni-
na Kaptsova, tots ells del Bolxoi, en-
cara que a la gala hi intervindran ar-
tistes de diferents companyies. Va-
siliev, que pels seus increïbles salts 
ha estat qualificat com «l’home que 
pot volar», farà parella amb Zakha-
rova en el pas a dos de Xahrazad, en-
tre altres. 
 Zakharova va iniciar la seva carre-
ra professional al Mariinski, on va en-

trar als 17 anys, acabada de sortir de 
l’acadèmia. El 2003, va passar al Bol-
xoi. «El que té de bo debutar a Espa-
nya amb una gala és que el públic po-
drà apreciar el millor dels dos mons, 
les peces de tota la vida i les més mo-
dernes», diu la ballarina. Aquesta ve-
gada, la coreografia contemporània 
que ha triat és Revelations, amb músi-
ca de John Williams.

TÈCNICA I INTERPRETACIÓ / «El ballet clàs-
sic requereix tant tècnica com inter-
pretació, perquè t’has de ficar a la pell 
d’uns personatges i transmetre emo-
cions. Però la tècnica és sens dubte el 
més important, ja que has de crear lí-
nies belles i mostrar la puresa del mo-
viment», raona. La intèrpret, que al fe-
brer va donar a llum la seva primera 
filla, Ana, nascuda de la seva relació 
amb el violinista Vadim Repin, es va 
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reincorporar al Bolxoi al maig.
 Zakharova, que és membre del 
Parlament rus i no descarta conver-
tir-se algun dia en ministra de Cul-
tura, tem per la situació del ballet al 
seu país, com també per l’educació 
musical. Les retallades pressupostà-
ries a les dues àrees, així com una llei 
del servei militar que obligarà els jo-
ves ballarins a incorporar-se a l’exèr-
cit, són «una bogeria». «Fins i tot en 
la segona guerra mundial, la gran 
música i acadèmies de ballet no es 
van tancar. ¿Perquè ara, en temps de 
pau, hi ha funcionaris intentant aca-

bar amb el que s’ha establert des de 
fa segles?». 
 Respecte als seus somnis profes-
sionals, una cosa que sembla difícil 
per a algú que ha ballat de tot i als mi-
llors escenaris, respon: «No he sentit 
mai que es complien els meus som-
nis perquè, per a un artista, l’art és 
un somni inabastable, una cosa que 
sempre t’empeny a anar més enllà. 
Els somnis no es compleixen mai, 
més aviat diria que es transformen 
constantment». La gala d’avui al Li-
ceu s’emmarca en l’intercanvi cultu-
ral entre Rússia i Espanya. H
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Lizaran i Selvas obren  
el cicle ‘Cartes lliures’
3 els actors recreen la correspondència de txékhov i la seva dona

JOSÉ CARLOS SORRIBES 
BARCELONA

¿Qui no ha sentit la temptació 
d’obrir correspondència aliena? 
Doncs bé, el Lliure ofereix la possibi-
litat de convertir-se vuit dimarts, en-
tre avui i el 13 de març, en especta-
dors d’aquests diàlegs íntims. Des de 
Txékhov fins a la revolta de la plaça 
de Tahrir, en aquest cas molt menys 
discreta: a través dels tuits que van 
apuntalar la revolució egípcia. «És 
una manera de fer el teatre més prò-
xim», explica Lluís Pasqual, respon-
sable del teatre, i impulsor d’aques-
tes Cartes lliures juntament amb el 
seu coordinador i director Pau Car-
rió. «Les cartes són l’essència del te-
atre; una veu que connecta amb un 

altre», explica.
 Anna Lizaran i David Selvas, acom-
panyats pel piano de Raffel Plana, ini-
cien avui a Gràcia el programa amb 
les cartes entre Txékhov i la seva dona, 
l’actriu Olga Knipper. «Són una escola 
de teatre, de vida, un bon camí per lle-
gir Txékhov», afirma Carrió. La sego-
na nit (13 de desembre) recollirà el di-
àleg entre dos escriptors mallorquins, 
Llorenç Villalonga i Baltasar Porcel. Se-
guirà el 3 de gener un dels moments 
més esperats, amb la reunió dels ac-
tors que van obrir el teatre de Gràcia 
l’1 de desembre de 1976, amb les cartes 
de la retirada republicana espanyola, 
un material poc conegut. Més divulga-
da és la correspondència de l’exili d’es-
criptors que van participar en la diàs-

pora dels perdedors de la guerra civil. 
Hi posaran la veu, atenció, el 10 de ge-
ner Núria Espert i Josep Maria Flotats 
al Lliure de Montjuïc, on es traslladarà 
el cicle.
 Les cartes impertinents de Maria Au- 
rèlia Capmany, a mig camí entre el 
conte i l’assaig, arribaran el 7 de febrer 
amb Rosa Maria Sardà. El cicle pujarà 
de to en les dues següents entregues, 
que tornaran a Gràcia. Cartes d’amor a 
Nora Barnacle (14 de febrer) recollirà els 
escrits que James Joyce va dirigir a la 
seva dona. «Hi ha moments pornogrà-
fics», apunta Carrió. Boris Ruiz i Laia 
Marull seran els seus intèrprets.
 Seguiran les epístoles entre Lorca 
i Dalí (28 de febrer). Les llegiran Juan 
Echanove i Clara Segura. «A través 
d’aquesta correspondència desco-
breixes la influència que hi va haver 
entre ells i una història d’ambigüitat 
que no fa falta resoldre», diu Carrió.
 «Les cartes d’avui són els correus 
electrònics», diu el coordinador per 
definir Noves correspondències, a partir 
dels blocs de joves activistes àrabs, 
que tancarà (13 de març) l’oferta 
a Montjuïc amb Pol López, Albert 
Prat, Alba Pujol i Mima Riera. H
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