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CINE 'Pura Vida' 
per C. G. 

Per fomentar l'harmonia entre ¡uga-
dors, el febrer del 2010, abans d'un 
partit contra el Málaga, Pep Guar-
diola va utiliar la história dlñaki 
Ochoa de Cuesta, l'alpinista navar-
résrescatat de l'Annapurna pervuit 
companys. No hi havia ni diners ni 
glória en el fet; només solidaritat... 
Pablo Iraburu i Migueltxo Molina 
són directors i guionistes del docu-
mental Pura vida que, amb la 
preséncia del primer, inicia avui als 
Méliés de Barcelona (20.30 h) el 
seu periple per sales de Catalunya 

Rosa Mora 

E
l primer que sorprén el 
visitant de l'exposició El 
compromís pop. lis pri-

mers anys d'Edicions 62 són 
unes enormes fotografies d'es-
criptors que ens parlen (amb 
vinyetes,és ciar). Com ara Paul 
Auster: "Es un ¡niracle que exis-
teixi una editorial com Edici-
ons 62. Quan penses en el que 
va passar a Espanya als anys 
trenta amb el triornf del feixis-
me. Es una tasca heroica que 
fa cinquanta anys els catalans 
poguessin crear editorials. Es-
tic inolt orgullós de formar-nc 
part". 

L'exposició, organitzada per 
Biblioteques de Barcelona a la 
.Jaume Fuster, és una de les ac-
tivitats amb qué Edicions 62 ce-
lebra el seu 50é aniversari. 
L'escriptor i crític literari .Juliú 
Guillarnon, cornissari d'El com-
promís pop (en equip amb la 
dissenyadora de sala Esther Do-
blas i el grafista Angel Uzquia-
no), explica que han escollit els 
anys seixanta i setanta de la 
história de l'editorial perqué 
"és una época especialment bri-
Ilant". "1-Ii havia un cornprornís 
polític i una estética inolt mo-
derna, pop". 

.Jordi Fornas va ser un ele-
ment clau en el disseny de por-
tades i col-leccions, i no va dub-
tar a fer servir imatges de la 
seva familia o de casa seva per 
donar-hi inés poténcia. "Da-
vant Tuna coberta de Fornas, 
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no dines mai que la cultura ca-
talana és una cultura arnenaça-
da, prohibida, amb una llengua 
que no s'ensenya a l'escola, que 
ha començat a recuperar-se de 
manera preciiria i voluntaris-
ta", escriu Guillamon a l'ex-
cel-lent catéleg de l'exposició. 

Guillamon explica el paper 
de Max Cahner i Ramon Bastar-
des, que van convertir el bulle-
tí de l'Escolania de Montserrat 
en la revista Serra d'Or i des-
prés van crear Edicions 62. Jo-
sep Maria Castellet hi va apor-
tar tot el seu coneixement de 

COMPRAR 1 BEURE 
The Secret Room 

per Anna Pantalconi 

Cal baixar el passeig de Gracia 
concentrats, atents al número 
26 i recordant que no busquem 
un local, sinó un pis (el ir 2a), 
anomenat The Secret Room. 
Obre la porta un torrent d'ener-
gia, l'estilista Ingrid P., que junta-
ment amb el seu amic des de fa 
26 anys, el perruquer Salva Gar-
cía, han obert aquest centre 
d'estética. Tot i que, ben mirat, 
aixó no és un centre d'estética, 
sinó que és molt mes que aixó. 
El client s'hi pot tallar els ca- 

literatura estrangera, i loa-
quim Molas hi va introduir la 
recuperació de cléssics i va por-
tar la nova generació: .Josep 
Maria Benet i .Jornet, Montser-
rat Roig 1 .erenci Moix. Va ser 
cli qui va convéncer Baltasar 
Porcel d'escriure en catalé. 
'també s'esmenta Oriol Bohi-
gas, que va acabar sent-ne pre-
sident des del 1975 fins al 1999. 

L'exposició mostra exem-
plars de totes les col-leccions 
d'Edicions 62: Llibre a l'Abast, 
El Balancí (el logotip de Fornas 
és una maravella), La Cua de 

bells, perú també fer-se les un-
gles, prendre un vinet, gaudir 
d'un cóctel personalitzat els di-
jous, provar les ostres, escoltar 
música, comprar una vaixella, 

Oriol Bohigas i 
Josep Maria 
Castellet, en unes 
imatges de la 
mostra que també 
aplega els logotips 
de Jordi Fornas. 

Palla, L'Escorpí, Estudis i Docu-
ments, que s'inicié amb els qua-
tre volums de Catalunya dins 
l'Espanya moderna (1964-1966), 
de Pierre Vilar, els cómics de la 
série Charlie Brown, amb co-
bertes espectaculars d'Enric 
Sió, la collecció de fascicles de 
quiosc sobre la República i la 
Guerra Civil, una joia. fins a 
un apartat que mostra l'edició 
actual d'Edicions 62. 

Com passa gairebé sempre, 
el catéleg és superior a l'ex-
posició, perqué, a banda deis 
textos de Guillamon i de .Jordi 

gaudir d'una 
exposiclo... 
"Hihemposat 
tot el que ens 
agrada. Aquí 
es ven tot, 
somriu 	l'ln- 
grid. L'espai 

- 	 és del tot ex- 
cepcional, un 

- 	 pis de sostres 
alts i un terra 
ben cuidat. El 
tal] de cabells 

per a dona costa 40 euros. A 
mes, The Secret Room ofereix 
servei de wi-fi. 

thesecretroombcn.com/bcn/ 

Cornudehla, inclou moltes més 
imatges. 

Així, mostra els sistemes de 
promoció i pubhicitat que cm-
praven, sovint escrits a mé i 
rudimentaris perú sempre sug-
geridors. Molts originals d'au-
tors. Per exemple, l'última pá-
gina de Nosaltres els valen-
eians, de loan Fuster, el pri-
mer hhibre d'Edicions 62, amb 
una socarrada de tabac, que 
l'escriptor va haver d'esquivar 
escrivint al voltant del forat; o 
la segona edició de La torre 
deis vicis capital (la primera 

'El compromís pop' 
recrea i'ética ¡ 
i'estética deis primers 
anys d'Edicions 62 

l'havia pubhicat Selecta), on 
Moix va esmenar totes les 
pégines on apareixia el nom Ra-
mon-'lerenci, per canviar-lo 
per'lerencLSón anécdotes que 
fan les delícies deis lectors. 

La conclusió, vistos el catéleg 
i l'exposició, és que "no hi ha 
límit per a la imaginació, que tot 
és possible, i que es pot fer en 
catalé", com diu Guillamon. 
"Passaré el temps i els primers 
anys d'Edicions 62 quedaran ja 
com un veritable referent de 
creativitat, de hhibertat, de com-
promís i de rigor". 

EL COMPROMÍS POP. ELS 
PRIMERS ANYS D'EDICIONS 62. 
Biblioteca Jaume Fuster, 
fins al 25 de novembre 

No hi ha limit per a la imaginació 

Mozart per a adolescents 
L.Morgades 

D
ram ma giocoso. Així va 
qualificar Mozart Cosi fan 
tune (AM /ílrl lotes), una 

de les tres grans joies líriques que 
el compositor de Salzburg va es-
criure —les altres dues són Don 
Giovanni i Les noces de Figaro—, 
amb llibret de Lorenzo da Ponte. 
L'obra tracta ambun notable grau 
de misoginia, vist des d'avui, de 
dues parches d'amants que s'arris-
quen en un cínic joc de canvi de 
parches. El que fins a la meitat de 
l'obra és comédia s'escora a la se-
gona part, sense caure-hi, cap al 
drama. Una ópera que, sota l'apa-
rença Tuna obreta de to moral  

amb personatges superficials, mu-
ta, perla música de Mozart, en un 
cant humé i desesperat. 

Da Ponte situa la trama al 
Népols del XVIII, perú la drama-
turga i directora d'escena Carol 
López (Barcelona, 1969) la sacseia 
per convertir-la en Cosi jün tulle 
(flixi es diverleixen lotes), per en-
cérrec del Liceu. Fa temps que va 
rebre la coman da, perú les re tal la-
des van fer saltar el projecte. Ló-
pez actualitza la peça i la concen-
tra en 70 minuts pensant en espec-
tadors a partir deis 14 anvs, edat 
que es resisteix al coliseu en la 
programació del Petit Liceu. 

La directora ha Ilimat la miso- 

gínia que supura el llibret. Es can-
ta en italié, idioma original de 
l'obra, perú es narra i declara en 
catalé. La histúria és la mateixa, 
perú transportada en el temps: 
dues germanes i els seus enamo-
rats, tots j oves i disposats a diver-
tir-se i jugar; els ¡ocs, perú, poden 
acabar sent perillosos. Creu Ló-
pez, especialista en la comédia, 
que la temática de fer el salt a la 
parella atrau elsjoves. 

El repartiment deis sis perso-
natges de l'obra —Flora, Ferran, 
Dora, Guillem, Despina i Don Al-
fons— esté doblat perqué els can-
tants es puguin alternar en les sis 
funcions programades del 6 al 10  

d'octubre, quatre per a escolars. 
Lluís Vidal porta la direcció musi-
cal al davant del trio de piano, vio-
lii clarinet, formació a qué s'ha 
reduit aquí la música de Mozart. 
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Un moment de Cosi fun tutte, l'adaptació juvenil de l'obra de Mozart. 

cosi FUN TUTTE 
Teatre del Liceu 
Barcelona 
6 i 7 d'octubre 
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