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El col·leccionistaAntoniVilaCasas dóna
unaesculturadePlensa aBarcelona

ElParlament aprova la composició
del nouConsell de lesArts

Vila Casas, amb l’escultura

De Gispert, Mas i Mascarell amb el nou CoNCA

PEDRO MADUEÑO

MANÉ ESPINOSA

wEl mecenes i industrial
farmacèutic Antoni Vila
Casas ha donat a la ciutat
de Barcelona l’escultura de
Jaume Plensa, Dell’Arte
(1990), una peça monu-
mental en ferro (270 x 130
x 130 cm) en la qual l’artis-
ta reflexiona sobre el món
de l’art a partir dels impro-
peris que Dant va dedicar
als tractants. L’escultura
s’ha plantat a la plaça de
Can Framis, al 22@, un
dels cinc espais de la Fun-
dació Vila Casas, que en té
dos a l’Empordà (el Palau

Solterra de Torroella de
Montgrí i Can Mario a
Palafrugell, dedicats a
allotjar les col·leccions de
fotografia i escultura, res-
pectivament) i dos més a
Barcelona: els centres de
l’Espai VolArt, ubicat a l’ex-
cepcional espai modernista
del carrer Ausiàs March.
Vila Casas també va donar
recentment a Barcelona
l’escultura d’Alfonso Alza-
mora Homenatge a Isaac
Albéniz i Alicia de Lar-
rocha, situada a l’espai d’ac-
cés a L’Auditori. / T. Sesé

wEl Parlament va elegir ahir
els sis membres nous del Con-
sell Nacional de la Cultura i
de les Arts (CoNCA), amb la
qual cosa Cultura dóna per
acabada la crisi oberta arran
de la dimissió en bloc de l’an-
terior junta, al novembre, en
veure reduïdes les seves funci-
ons. A proposta del president
de la Generalitat, Artur Mas,
els nous membres del CoNCA

són la productora de cinema
Isona Passola, els escriptors
Valentí Puig i Carles Duarte,
el director musical David Al-
bet, la filòsofa Mercè Gisbert
i la gestora cultural Gemma
Sendra. El nou CoNCA va
tenir el suport de CiU, PP i
PSC. ICV-EUiA es va abstenir
com a protesta per les retalla-
des en cultura i C’s va votar-
hi en contra./ Redacció

ViolentaUrmana
CRÍT ICA D’ÒPERA

Catherine Camus fotografiada el dimarts a l’Institut Français de Barcelona

Medea

Autors: Luigi Cherubini. Llibret
de François Benoît Hoffmann so-
bre el drama d'EurÍpides i en la
versió italiana de Carlo Zangarini.
Intèrprets: Violeta Urmana (Me-
dea); Dmitri Beloselski (Creonte);
Ofèlia Sala (Glauce); Serguei Sko-
rokhódov (Giasone); María José
Montiel (Neris); Brigitta Simon i
Hagar Sharvit (serventes); Leo-
nard Bernad (cap de la guàrdia).
Cor de la Generalitat Valenciana.
Dir. Francesc Perales. Orquestra
de la Comunitat Valenciana.Direc-
tor: Zubin Mehta.
Producció: Teatre de les Arts
Reina Sofia. V Festival delMediter-
rani. Director i escenògraf: Gerar-
do Vera.
Lloc i data: València. Teatre de
les Arts Reina Sofia (12/6/2012)

ROGER ALIER

Cada òpera és unmón, i laMedea
de Cherubini, tal com es repre-
senta actualment, és una burda
adaptació verista d’una opéra-co-
mique que Cherubini va estrenar a
París el 1797. El que avui veiem és
una òpera que es canta ambuna in-
tensitat pucciniana i que sols es
pot admetre amb grans intèrprets.
A València n’hem tingut: Violeta
Urmanaha cantat el personatge vi-
olent i malvat amb una intensitat
vocal majúscula, no sense deixar
anar alguns aguts excesivament de-
cibèlics, i sense acabar de crear
una figura del tot dramàtica des
del punt de vista teatral, però el
seu esforç ha valgut la pena i la se-
va tascaha estat càlidament recom-
pensada pel públic. Gairebé esten-
tori, però de bona línia de cant, el
Creonte del jove baix rus Dmitri

Beloselski, en un monarca d'una
presència escènica notable. El te-
nor també rus Sergei Skorokhódov
s'ha distingit amb una veu no mas-
sa bella, però poderosa, com a Gia-
sone, i Ofèlia Sala s'ha fet notar per
l'elegància de la seva Glauce,aplau-
dida amb força en la seva bonica
ària del primer acte. Però la que es
va endur l'ovació de la nit va ser
María José Montiel en el paper de
la criada Neris, la sensacional ària
de la qual, Solo un pianto, amb el
fascinant solo de fagot, va ser un
model de bellesa vocal i de control
del fiato i d’aguts increïbles. Les du-
es serventes també van destacar i
el cor va brillar a un gran nivell.

ZubinMehta ja ens va deixar im-
pressionats amb la seva elegant
obertura i va completar la tasca la
resta de la funció que, servida per
una nova producció discreta de
Gerardo Vera, plena d'escales, va
tenir un èxit sonor malgrat la poc
coneguda partitura. Bonica vetlla-
da del Festival del Mediterrani.c

ÀLEX GARCIA

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

M
enuda, silencio-
sa, de caminar
suau i prudent,
Catherine Ca-
mus (París,

1945) avança comun gat pels pas-
sadissos de l’auditori de l’Institut
Français de Barcelona, on ha vin-
gut a presentar l’edició
en castellà d’Albert Ca-
mus: solitario y solida-
rio (Plataforma Edito-
rial), un magnífic vo-
lum amb textos, foto-
grafies, cartes, articles
i documents adminis-
tratius que il·lustren la
vida de l’autor de La
pesta. El llibre, l’edició
francesa del qual va
veure la llum el 2009,
ja ha estat traduït a Po-
lònia, Corea del Sud,
Alemanya i la Gran
Bretanya.
“L’editorMichel La-

fon feia deu anys que
em demanava que es-
crivís un llibre, però
no em veia capaç d’ex-
plicar com era el meu
pare...”, assenyala Ca-
therine amb un dis-
curs gens trampós. La seva opció
va ser aquesta fórmula d’il·lustra-
ció documental que sens dubte
es convertirà en peça imprescin-
dible entre incondicionals del no-
vel·lista i filòsof francès. L’any vi-
nent se celebra el centenari del
seu naixement.
“Ho vaig fer també perquè la

meva filla es va posar molt con-
tenta amb la idea”, diu Catheri-
ne, restant importància al projec-
te. “Projecte?Nohi ha capprojec-
te. Es tracta només d’aquest lli-
bre que vam fer en dos mesos i
mig; hi havia pressa”, comenta
als seus contertulians a l’Institut
Français: la professora de la
Pompeu Fabra Hélène Rufat, es-
pecialista en Camus, i el profes-
sor de literatura del Liceu fran-
cès, Fabrice Bentot.

Més enllà del seu interès in-
tel·lectual, l’èxit d’aquesta publi-
cació –que es divideix en quatre
parts: la joventut, fins al 1936; el
despertar, l’acció, fins al 1946; el
període de rebel·lió, fins al 1951; i
aquest “solitari-solidari” fins al
1960– es deu al fet “que la gent té
un vincle afectiu amb el meu pa-
re”, afegeix Catherine. Ja són 32
anys gestionant l’obra de Camus

i “hi ha moments que tenim ga-
nes de cremar-ho tot –reconeix–
perquè l’inventari no és la part
més divertida de la feina”. Cathe-
rine és qui va impulsar el 1994 la
publicació de la novel·la pòstuma
El primer home, un manuscrit in-
cabat que Camus duia a sobre
quan va morir de manera absur-
da en un accident de cotxe, el 4
de gener del 1960.
Però ara es tracta de fotos que

reflecteixen tendresa, que parlen
d’amistat i d’amor amb la gent
que l’estimava... Un llibre que
desprèn energia positiva i infor-
ma sobre la vida d’un intel·lectu-
al a qui només es coneix a través
dels seus textos periodístics i lite-
raris. “Durantmolts anys s’ha tin-
gut una imatge del meu pare com
un home auster, moralista, que
no es diverteix. I no era així. El

meupare era unhomemolt diver-
tit. S’ho passavenmolt bé fent tea-
tre, amb Maria Casares...”
És dur ser la filla de Camus?

Hahagut de buscar-se a vostèma-
teixa? “Jo sempre he estat jo,
molt sola en molts moments, pe-
rò he tingut la sort d’haver tingut
un pare com el que vaig tenir”,
respon Catherine. “Ens donava
llibertat de pensament, ens dema-
nava que fóssim responsables, pe-
rò amb dret a pensar de la mane-
ra que volguéssim. Ens va ense-
nyar a no mentir i a respectar els
altres. Només ens demanava que
fóssim éssers humans compas-
sius i que defenséssim la pròpia
llibertat i la dels altres. Ell em va
donar prou confiança a través de
la seva mirada i eines per defen-
sar-me. Tot va bé”.c

“S’ha vist el meu pare
com un ésser auster i
moralista, però era
molt divertit”, diu
Catherine Camus

PANORAMA

Arriba l’edició en castellà d’‘Albert Camus: solitario y solidario’

Camus,unésser lúdic


