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ElComentari David Castillo

Sembla que últimament
molts intel·lectuals i/o
intel·lectualoides intenten

fer creure a no sé qui (als polítics,
suposo, que són els que paguen
les subvencions) que la cultura
és una font de negoci. Gran des-
coberta! Fins i tot s’organitzen
jornades, a càrrec de l’erari pú-
blic i de les universitats d’estiu,
sobre dades i altres minúcies en-
torn a aquesta aguda (o agudíssi-
ma) qüestió.

Cultura i/o negoci

He assistit en alguna ocasió
com a ponent o espectador a
apassionants taules rodones
(sempre són quadrades!) en què
el tema es planteja des de la
perspectiva del turisme, dels
museus que van a veure els tu-
ristes a les ciutats, etc. etc. Quan
es posen els exemples, la nostra
realitat s’imposa: mentre que a
Madrid tenen el Prado i compa-
nyia, a Nova York una col·lecció
de museus a prova de Panama

Jack, a París si fa no fa el mateix i
les ciutats italianes són la majo-
ria un museu a cel obert, a Bar-
celona el museu més visitat és el
Museu del Barça. Sigui qui sigui
el president i mani qui mani a la
ciutat o a l’Estat. Així són les nos-
tres xifres!

Tornant al tema central, dirí-
em que les jornades s’articulen
(gran verb!) al voltant de l’ano-
menada economia de la cultura i
normalment hi ha un estol de

tècnics i tècniques en gestió cul-
tural, poetes i professors sense
ofici ni benefici i algun periodista
que defensa aquestes tesis. Tot
es justifica pel capital i per la in-
versió. L’únic argument per de-
fensar la cultura és l’economia. I
el plaer? I la formació? I l’ètica? I
el coneixement? Tot això ja ho
donen per sabut, cosa assumida.
Quan em parlen de cultura en
termes econòmics preferiria ser
un inculte.

L’únic argument per
defensar la cultura
és l’economia. I la
formació? I el plaer?
I l’ètica? I el
coneixement?

�Comenta l’article a
www.avui.cat/35201

MÚSICA
Pat Metheny
i Enrique Morente,
junts al Palau
El guitarrista nord-americà
Pat Metheny i el cantaor gra-
nadí Enrique Morente coinci-
diran per primera vegada en
un escenari durant el concert
que oferiran avui al Palau de
la Música Catalana, en una de
les activitats de commemora-
ció del centenari de l’edifici
modernista. Els dos artistes
es van conèixer arran del tre-
ball Morente sueña la Alham-
bra, però mai han coincidit en
un escenari.

ART
L’Espai Volart exposa
obres d’alumnes
de Belles Arts
L’Espai Volart de la Fundació
Vila Casas de Barcelona ex-
posa fins al 31 de juliol una
selecció d’obres d’alumnes
de l’últim curs de la Facultat
de Belles Arts de la Universi-
tat de Barcelona. En aquesta
mostra, sota el títol Patrim
2007, es barregen discipli-
nes diverses, des de la pintu-
ra, al vídeo o el tapís. La
mostra és possible gràcies a
un conveni entre la Facultat
de Belles Arts i la Fundació
Vila Casas.

LLIBRES
Dues novetats de
Margaret Atwood per
a lectors infantils
Cruïlla ha publicat dues obres
de l’escriptora canadenca
Margaret Atwood, guardona-
da amb el premi Príncep d’As-
túries de les lletres. A L’Anna
vol tenir un animalet, dins la
col·lecció El Vaixell de Vapor,
la protagonista és una nena
petita que busca un animal de
companyia a la granja on
viuen els seus avis. De Dalt de
l’arbre, que explica les peri-
pècies de dos infants, Atwood
també n’és la il·lustradora.

Cultura
enbreu

Dueshistòries
enuna,amb
Grèciacoma
telódefons

David Muñoz
BARCELONA

Les illes gregues sempre
han evocat un esperit de
trencament i llibertat. El
dramaturg nord-americà
Martin Sherman (autor de
Bent), aferrant-se a aques-
ta imatge, situa els prota-
gonistes d’Un manicomi a
Goa en aquest espai. Estre-
nada a Londres el 1989,
l’obra és una comèdia
amarga que parla sobre la
vida i la creació, sobre la ve-
ritat i la mentida. El direc-
tor Emilià Carilla portarà
avui aquest text al Versus
Teatre, amb la companyia
Hiperbòria, per instal·lar-
s’hi fins al 27 de juliol.

La peça consta de dues
parts: Taula per a un rei i
Encara està plovent. La pri-
mera se situa a l’illa de
Corfú, l’estiu del 1966. Allà
coneixem David (Guillem
Motos), un jove atret per
l’ambient paradisíac i des-
enfrenat de la Grècia de
l’època. La segona part, En-
cara està plovent, ens tras-
llada a Santorini, 20 anys
més tard. En aquesta oca-
sió, Sherman ens presenta
Daniel Hosani (Mingo Rà-
fols), un escriptor que es
mou amb dificultat i que pa-
teix una afàsia que li impe-
deix expressar-se bé. És
l’autor de Taula per a un
rei, una novel·la de gran
èxit. Dèbil i esgotat, Hosani
sobreviu gràcies a la com-
panyia de l’Oliver (Manel
Sans), el metge que l’assis-
teix i el cuida. Junts passen
els dies tranquils, amb la se-
guretat de qui no tem cap
infortuni. La visita de la He-
ather (Mercè Managuerra),
amiga seva, que ve acompa-
nyada per un productor de
Hollywood, farà trontollar
aquesta rutina tan plàcida.
El seu objectiu és clar: com-
prar els drets d’autor del lli-
bre de Hosani per fer un
musical. ■

Entrevista: Gabriela Izcovich La directora i
dramaturga argentina porta al Lliure ‘Todos hablan’

“Unvincleetpotsalvar
delapitjordesgràcia”
Andreu Gomila
BARCELONA

La dramaturga i directora argentina
Gabriela Izcovich estrena demà a
l’Espai Lliure Todos hablan, a partir
de set contes escrits per ella. Alhora,
codirigeix el muntatge i és un dels
quatre actors que hi intervenen. Hi
apareixen telèfons mòbils, però ens
adverteix que no són vitals. Simple-
ment serveixen de connexió entre les
diferents escenes de l’obra.

Fa 12 anys que ve a Barcelona i la gent
la coneix com a directora i adaptado-
ra. Quins referents trobarà l’especta-
dor en aquesta obra 100% seva?
Hi ha una mena de segell meu que té
a veure amb els vincles. Molts cops
em proposo deixar aquesta temàti-
ca, però sempre hi acabo caient. El
que passa és que la vida està feta
d’això, dels vincles. I no puc deixar-
los enrere, perquè és el que més em
mobilitza: una trobada amb una
persona, la separació d’algú, la desa-
parició física d’algú que estimes, un
encontre arbitrari amb algú que no
coneixes i que et pot canviar la vida.

En el teatre argentí d’avui, la família
és el gran tema.
Quan un neix, es vincula amb la
seva mare, amb el seu pare, amb qui
està als braços... Això és el germen
de la seva vida. Tot dependrà tant
d’això... I si això no és un vincle, què
és? Naixem del ventre de les mares i
aquest fet, de manera conscient o
inconscient, serà el que ens mourà
durant la resta de la vida, el que et
farà una cosa i no l’altra. Això, per a
mi, representa un poder d’inspira-
ció creativa enorme.

¿La família, però, també ha estat el
refugi del teatre argentí davant del
desastre exterior, social i polític?
Pots escriure sobre política, sobre
situacions socials que són impor-

tants, però això, amb el pas del
temps, s’esgota... L’altre dia llegia
Si això és un home, de Primo Levi, i
em vaig fixar en la descripció que fa
quan és a la fila abans d’entrar a
Auschwitz: “I jo, amb desesperació,
buscava en els altres cossos que
eren amb mi el rostre d’algú esti-
mat”. Un vincle fins et pot salvar de
la pitjor desgràcia! També penso en
una altra frase molt maca de Ta-
bucchi, que diu: “La vida no està
feta de paisatges naturals, sinó de
paisatges humans”. Això resumeix
la meva carrera artística, què és el
que tinc a dins, què vull expressar.

Todos hablan parla molt de la comuni-

cació entre la gent. ¿Aquest és el gran
dèficit de la societat contemporània?
Parla d’encontres i desencontres,
l’enorme virtut que pot produir una
paraula, i l’enorme desastre que pot
generar... A internet, als SMS, desa-
pareix la mirada de l’altre. Ens per-
met estar en contacte permanent
amb la gent que estimem, però té el
risc d’abocar-nos a l’aïllament, a la so-
ledat.

Quin paper jugar l’atzar a Todos ha-
blan, element clau en la seva obra?
Estic tot el dia pensant això, com
puc trobar-me algú que ho canviï
tot. Vull deixar que la vida avanci
per ella mateixa. ■

Izcovich estrena el seu primer text a Barcelona ■ MIQUEL ANGLARILL


