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Sigueu cuques de llum!
OPINIÓ✒ “Semblava que el món havia de

canviar per sempre més”, deia Tomàs
Garcés en parlar dels anys de lluites
obreres, de les pluges d’octavilles sobre
la Barceloneta i de les revistes estri-
dents i fugaces, com la que ell mateix i
l’amic Salvat-Papasseit, aleshores dos
joves de vint anys, van fundar: Mar Vell.
Exemplars d’aquesta revista les troba-
reu a l’exposició sobre Salvat que hi ha
a l’Arts Santa Mònica, al capdavall de la
Rambla, no gaire lluny del port on el po-
eta va passar algunes nits vigilant la
fusta. En Garcés també explica que el
poeta, quan era a la impremta, era l’ho-

me més feliç del món: “Hauríeu vist en
Salvat riure com un infant amb les per-
plexitats del caixista”, quan el pobre im-
pressor, incrèdul, observava els origi-
nals dels Cal·ligrames i es preguntava
com s’ho faria per reproduir aquelles lle-
tres que feien arcs, espirals i ziga-za-
gues. Salvat va viure una autèntica fe-
bre d’editor de revistes, pamflets, ma-
nifestos. En un, encapçalat per un “Sóc
jo, que parlo als joves”, apel·lava a la jo-
ventut desmotivada: “Sigueu, almenys
cada u de vosaltres, una cuca de llum”.

No us demano tant. Només que pu-
geu Rambla amunt, tombeu pel carrer

Hospital i entreu al Romea, on podreu
assaborir un espectacle que és com un
bon got de vi: un plaer senzill i contun-
dent. És un muntatge exemplar (s’aca-
ba aquest diumenge!) sobre la figura de
Vicent Andrés Estellés, que aconse-
gueix transmetre la dignitat i l’arrauxa-
ment del poeta valencià amb l’austeri-
tat que li correspon: un cafè, dues tau-
les, una guitarra i uns homes que par-
len. Cap al final, l’Estellés confessa que,
encara molts anys després de la mort
del seu pare, cada vegada que passa per
davant de la casa on va viure la infància
no pot evitar aturar-se i mirar per la fi-

nestra de l’habitació on va morir el pare.
“I els gats, què se’n deu haver fet,
d’aquells gats?”, es pregunta, perquè
recorda el pare envoltat de gats famè-
lics cada matí a l’hora d’esmorzar. I, com
un llamp, recordareu un frase que heu
llegit a l’exposició sobre en Salvat: la
que explica que el seu pare va morir a al-
ta mar, en un accident horrible, abrasat
pel carbó. I us preguntareu si tots dos
homes, l’un aturant-se davant d’una fi-
nestra, l’altre cantant-li tota la vida al
mar, al port i als mariners, no van fer al-
tra cosa que esperar el pare absent,
buscant una guspira de cuca de llum.
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EL CORELLA BALLET ANIRÀ A FIGUERES

El món de la dansa recela de Corella

Ballarins, coreògrafs i directors
del sector de la dansa no veuen
amb bons ulls el desembarcament
del Corella Ballet a Figueres: te-
men que s’endugui tots els ajuts.
La Generalitat no hi posa pegues.

molt talent i de gent que fa trenta
anys que treballa. Encara no hi ha
cap companyia catalana que tingui
una residència com déu mana”.

Els gestors dubten que es pugui
aconseguir prou finançament per
instal·lar el Corella Ballet i la futura
escola-residència a Figueres. El di-
rector del Mercat de les Flors, Fran-
cesc Casadesús, es pregunta si “han
estudiat profundament què repre-
senta, sobretot en matèria de cos-
tos, perquè un projecte d’aquest ti-
pus s’ha de fer bé i si no, no comen-
çar-lo”. Salvador Sunyer, director
del Centre d’Arts Escèniques de Gi-
rona-Salt també ho considera “invi-
able econòmicament”. En canvi, des
d’una sala com el Gran Teatre del
Liceu, mancada d’una companyia
de ballet, són més receptius: “Em
sembla una gran idea. Corella ha
parlat ja amb el director artístic per
a futurs projectes”, diu el director
general, Joan Francesc Marco.

El conseller de Cultura, Fer-
ran Mascarell, que ja ocupava
aquest càrrec quan Ángel Corella
va decidir marxar de Barcelona a
Segòvia per una oferta més suco-
sa de la Junta de Castella i Lleó,
ha defensat que “si l’Ajuntament
de Figueres considera que és un
projecte adient, la conselleria li
donarà tot el suport, sempre que
el lideratge sigui municipal”. Tot
i així, Mascarell ha matisat que el
projecte és a les beceroles, que no
es concretarà el 2011 i que les
converses no s’han de centrar en
el finançament sinó en l’encaix
de la companyia en un mapa cul-
tural coherent. Casadesús, però,
recorda que les desavinences
amb Corella van ser pels elevats
recursos que demanava: “I ara
mateix, quan ens estan retallant
a tots, si això xucla recursos a les
companyies independents s’ha
de tenir en compte”.e

LAURA SERRA

BARCELONA. Les reaccions dels
professionals de la dansa davant la
intenció d’Ángel Corella de traslla-
dar la seva companyia de ballet a Fi-
gueres, com informava ahir l’ARA,
han estat poc eufòriques i molt es-
cèptiques. L’amenaça que el peix
gros es mengi les ajudes públiques
del petit ha posat els ballarins en
guàrdia. El coreògraf David Cam-
pos, director de la companyia de ba-
llet amb residència a Santa Coloma
de Gramenet, ha estat el primer
“sorprès” per la notícia. “M’estra-
nya que ara hi hagi un tomb econò-
mic per fer una gran companyia, no
seria just”, es queixa recordant les
dificultats econòmiques per les
quals passa la seva companyia, fun-
dada el 1999, per culpa de les retalla-
des públiques. Campos creu que els
perjudicaria: “Sé com funciona l’ad-
ministració, diran: o l’un o l’altre”,
lamenta. L’últim Premi Nacional de
Dansa, Toni Mira, té les mateixes
objeccions: “El que ha crescut al
nostre país és la dansa contemporà-
nia i hi ha moltes companyies que
passen dificultats. És fantàstic que
es pugui fer una companyia de ba-
llet, però em temo que serà en detri-
ment d’una generació jove amb

Una de les peces que dirigeix Ángel Corella, DGV: Danse à grand vitesse, i que arriba al
Teatre Tívoli de Barcelona aquest divendres. ROSALIE O’CONNOR

El conseller de Cultura dóna suport al lideratge municipal de Figueres

Mapa català
La conselleria
vol centrar les
converses en
l’encaix en un
mapa cultural
coherent

Toni Mira tem per les companyies
històriques d’aquí. HERNAN GALBIATI

Ester Pujol
ocuparà el lloc de
Fèlix Riera a 62

IGNASI ARAGAY

BARCELONA. La més que probable
incorporació de Fèlix Riera, actu-
al director editorial del Grup 62, al
capdavant de l’Institut Català
d’Indústries Culturals (ICIC),
comportarà un canvi en l’equip di-
rectiu del conglomerat editorial
català. Ester Pujol, fins ara edito-
ra del segell Columna, pertanyent
al Grup 62, es prefigura com la
professional que ocuparà el lloc de
Riera un cop es confirmi el pas
d’aquest al sector públic, on ha es-
tat cridat pel conseller de Cultura,
Ferran Mascarell. Perquè la incor-
poració de Riera es faci efectiva
només falta el tràmit en què el
consell d’administració de l’ICIC
aprovi el nomenament.

Ester Pujol és una de les profes-
sionals de confiança dins la casa
del director general de 62, Xavier
Mallafré, i del mateix Riera. Pujol
es va formar a editorial Columna
quan era un segell independent de
l’editor Miquel Alzueta. Tot i els
posteriors canvis de propietat de
Columna, amb el seu pas primer a
Planeta i actualment dins el Grup
62, Pujol s’ha anat consolidant com
l’editora d’aquest segell històric i
ha anat assumint més protagonis-
me dins de 62. La contractació dels
títols de Stieg Larsson, el coneixe-
ment del món del bestseller de qua-
litat i el treball amb autors propis
són les qualitats d’una editora amb
una llarga trajectòria i un bon nas
tant literari com comercial.

El possible canvi a la cúpula de 62
coincidirà, si es produeix, amb el
que ahir es va fer públic al grup En-
ciclopèdia Catalana, on el fins fa poc
president d’Òmnium Cultural, Jor-
di Porta, assumeix la presidència de
la fundació, agafant així el relleu de
mans d’Agustí Montal, que era al
càrrec des del 2006. Porta tindrà
com a nous vicepresidents Francesc
Cabana i Carles Sumarroca. Enci-
clopèdia Catalana és accionista del
Grup 62.e
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