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OPINIÓ

De la pintura per a cecs
al teatre polític dels maies

● A París també retallen. Les re-
tallades a les institucions culturals
no són només cosa d’Espanya. Fa
uns dies va obrir la temporada el te-
atre Paris-Villette, que dirigeix Pa-
trick Guflet. Ho va fer amb dues
obres… però els intèrprets no co-
bren. Ni els tècnics, ni els empleats
del teatre. De fet, el Paris-Villette
està en fallida després que l’ajunta-
ment li retirés una subvenció. Gu-
flet sap que no pot pagar a ningú, pe-
rò la gent del teatre són així i no van
renunciar a la normalitat. Evident-
ment, el Paris-Villette acabarà tan-
cant. I això en un país que, a diferèn-
cia d’Espanya, sempre ha valorat la
inversió en cultura.

● Teatre polític fa 1.200 anys. Un
grup d’arqueòlegs mexicans han des-
cobert un teatre maia de fa 1.200
anys amb un aforament per a 120
persones en el lloc arqueològic Pla
d’Ayutla a Ocosingo, a Chiapas. Ja se
sabia que els maies tenien auditoris
per fer-hi cerimònies i festes popu-
lars, però en aquest cas es tracta d’un
teatre exclusiu per a la dinastia do-
minant. Segons l’arqueòleg Luis Al-
berto Martos, en aquesta ciutadella
maia hi havia una dinastia que inten-
tava legitimar-se per mitjà del teatre
polític, “però només davant minori-
es destacades de la regió”, diu.e
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Balclis retira de la
subhasta la carta de

Lluís Companys
XAVIER CERVANTES

BARCELONA. La sala Balclis va deci-
dir ahir retirar de subhasta la carta
que Lluís Companys va escriure a la
seva cunyada, Remei Marsà Profi-
tós, el 10 d’octubre del 1940, cinc di-
es abans de ser afusellat al Castell de
Montjuïc. Balclis atén la petició dels
néts de Marsà, que dimarts van en-
viar un requeriment perquè el do-
cument manuscrit, corresponent al
lot número 1269 de la subhasta, no
es posés a la venda.

La direcció de Balclis va explicar
ahir en un comunicat que també fa
d’intermediari perquè la família

que ha custodiat la carta “amb
gran respecte durant els últims
72 anys la lliuri a la família del
president Lluís Companys”.
“Amb aquesta decisió –continua
el comunicat–, la sala de subhas-
tes Balclis vol expressar la seva
més sincera admiració i respec-
te per la memòria del president
Companys”.

Josep Cruanyes, l’advocat dels
néts de Marsà, es reunirà aquest
matí amb els responsables de la
sala de subhastes per estudiar la
manera d’aconseguir que la carta
arribi a la família.

Un militar anòmim
L’existència de la carta es va fer
pública el 7 d’octubre, quan Bal-
clis la va incloure en un lot d’una
subhasta prevista per al 25 d’oc-
tubre. Companys la va lliurar al
tinent coronel Gonzalo Zarranz,
que la va llençar a les escombra-
ries tan bon punt va sortir de la
cel·la. Un altre militar la va resca-
tar i la seva família l’ha conservat
durant 72 anys. El nom d’aquest
militar no ha transcendit perquè
Balclis manté un compromís
professional segons el qual posa
“especial èmfasi a salvaguardar la
intimitat de tots els interessats”.

Quan els néts de Marsà, i rene-
bots de Companys, es van assa-
bentar de l’existència de la carta
van enviar un requeriment a Bla-
clis i un escrit al Tribunal Mili-
tar de Barcelona amb la intenció
de recuperar-la.e
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● Quadres per tocar. Tura, de ca-
torze mesos, va entrar a l’estudi del
seu pare, pintor, i els seus ditets van
recórrer un dels quadres amb relleu
experimentant sensacions davant
la mirada sorpresa del progenitor.
D’aquí va sortir la idea de Rafel
d’Olot d’adreçar els seus quadres a
un públic diferent: els cecs. Rafel
d’Olot, que té una sèrie de pintures
sobre la fageda d’en Jordà, també ha
pintat (acrílic amb relleus) altres
paisatges i, fins i tot, el portal d’ac-
cés de l’antic restaurant El Bulli.
Pinta per als que hi veuen, però
també per als cecs. Els seus quadres
es poden tocar. I això el portarà fins
a Milà en una exposició fruit de la
relació entre l’associació emporda-
nesa Desat’Art i la italiana Mitades.
L’ONCE també està interessada en
un projecte que es faria a Olot, pe-
rò sembla que l’ajuntament olotí,
amb un activitat cultural a la baixa,
està ocupat amb altres qüestions.

El traspunt

Lliurament
La intenció de
Balclis és que
la carta arribi
als renebots
de Companys


