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L’ADÉU A UN MESTRE

Roda de Ter fa un comiat
multitudinari a Emili Teixidor

JORDI NOPCA
BARCELONA. Fa uns mesos Ricard
Torrents va pronunciar la laudatio
en honor al primer doctor honoris
causa de la Universitat de Vic, Emi-
li Teixidor. Dimarts picava a la por-
ta de casa del seu amic –sense re-
bre’n resposta– i ahir mateix li toca-
va fer la dolorosa semblança de l’au-
tor de Pa negre i L’ocell de foc durant
el seu enterrament. Si el novembre
de l’any 2003 centenars d’habitants
de Roda de Ter acomiadaven el po-
eta Miquel Martí i Pol, una altra xi-
fra multitudinària es reunia ahir a la
tarda a l’església de Sant Pere per
dir adéu a l’escriptor, pedagog i
mestre Emili Teixidor.

La cerimònia va començar a les
quatre. Després de les paraules de
Torrents, exrector de la Universitat
de Vic, Nina va cantar dues cançons
de Lluís Llach, entre les quals hi ha-
via Núvol blanc. A més de familiars
com el seu germà gran, Josep; els
nebots Rossend, Jaume i Imma, i el
seu secretari i amic, Lluís Fernán-
dez, a la cerimònia hi van assistir
centenars de veïns, amistats i antics
alumnes de l’Escola Betània-Pat-
mos, que Teixidor va fundar i dirigir
durant anys. També hi van ser pre-
sents la vicepresidenta del govern
català, Joana Ortega; el conseller de
Cultura, Ferran Mascarell; la direc-

tora editorial de Grup 62, Ester Pu-
jol, i l’actor Jordi Bosch.

Emili Teixidor va morir mentre
dormia a la seva casa de Sarrià. Tre-
ballava diàriament en tres projectes
nous: una nova novel·la, un relat ju-
venil i un nou conte protagonitzat
per la formiga Piga. L’últim llibre de
Teixidor va ser publicat al mes de fe-
brer a l’editorial Cruïlla i tenia com
a personatge principal el petit ani-
mal. La formiga piga a la biblioteca
és un cant d’amor a la lectura, una
activitat que va acompanyar Teixi-
dor durant tota la vida.e

La cerimònia es va fer a l’església
de Sant Pere. ACN

ARTS ESCÈNIQUES

La cultura catalana també jugarà les Olimpíades

La cultura catalana també partici-
parà als Jocs Olímpics de Londres.
Disset companyies, entre les quals
La Fura dels Baus i Calixto Bieito,
formaran part de la programació
cultural de l’estiu al Regne Unit.

forma part del projecte BIT (Barce-
lona Teatre Internacional), de la
productora Focus, i que ha estat
convidat al Festival Mundial de
Shakespeare, que tindrà lloc al Reg-
ne Unit al setembre. L’obra recorre-
rà tots els boscos que apareixen a les
obres de Shakespeare –des de Mac-
beth a La tempestat passant per
Somni d’una nit d’estiu– i la inter-
pretaran quatre actors anglesos i
tres de catalans: Josep Maria Pou,
Roser Camí i Maika Makovski. L’es-
pectacle s’estrenarà a Birmingham
però es podrà veure a Catalunya al
Fetsival Temporada Alta.

L’altra muntatge de gran format
que han fitxat els anglesos és una
obra de La Fura dels Baus, Pro-
metheus awakes, una estrena mun-
dial que es farà a finals de juny al fes-
tival de Greenwich & Docklands i
que podria arribar als Jocs Paralím-
pics. Segons Pep Gatell, feia tres
anys que La Fura volia participar en
aquest festival –en què treballaran
amb actors i voluntaris locals– i ho
farà amb una obra sobre el mite de
Prometeu, el déu que va robar el foc
dels altars i el va donar als homes.
Un gegant de foc serà el centre de
l’espectacle, que en canvi no farà gi-
ra. Després la companyia marxarà a
Tunísia, a crear un nou muntatge.

A l’Olimpíada Cultural de Lon-
dres també hi haurà les companyies
del clown Leandre Ribera, el teatre
de carrer de Ne me Titere Pas i
d’Osadia i els jocs interactius de
Guixot de 8.

Presència a sis festivals
Sis festivals més tindran participa-
ció catalana. El d’arts de carrer Gre-
enwich & Docklands –que congre-
ga 80.000 assistents cada any– és el
que tindrà més quantitat de compa-
nyies: a banda de La Fura, Itinerà-
nia, Sarruga i Circ Pànic. A més, on-
ze grups catalans (La Veronal, Obs-
kené, Brodas Bros, TeatrodeCER-
CA o Enfila’t) participaran en
trobades amb 250 programadors
internacionals en què intentaran
vendre els seus projectes. Els altres
festivals amb participació catalana
seran el Watch This Space que mun-
ta el National Theater a Londres
(amb vuit companyies), el festival
multi disciplinari de Milton Keynes
IF (hi aniran cinc propostes catala-
nobalears) i l’Stockton Internatio-
nal Riverside Festival (amb tres ca-
talans). A banda de la programació
escènica, el 29 de juny la Cobla Sant
Jordi-Ciutat de Barcelona oferirà
un concert i una ballada de sardanes
dins el City of London Festival.e

L.S.

BARCELONA. Els Jocs Olímpics de
Londres convertiran el Regne Unit
en “un escenari il·luminat”, en pa-
raules de Vicenç Villatoro, el direc-
tor de l’Institut Ramon Llull. I so-
ta de tots els focus internacionals hi
volen col·locar la cultura catalana
amb un segell d’identitat pròpia.
Per això ahir van presentar, sota un
paraigua únic, tots els catalans que
formaran part de la programació
cultural anglesa aquest estiu. Hi ha
produccions que directament par-
ticiparan en el festival oficial de les
Olimpíades, el Showtime, i n’hi ha
que formaran part d’altres festivals
pròxims que hi coincideixen tem-
poralment. En total, són 17 propos-
tes que entre juny i setembre faran
unes 50 representacions.

Dins el Showtime hi haurà dos
espectacles de gran format que ca-
pitanegen dos grans noms del teatre
català. En primer lloc, Calixto Biei-
to, que dirigirà Forests, una obra que

Prometheus awakes és l’obra que La Fura dels Baus
estrenarà al Greenwich & Docklands Festival. LA FURA

Londres 2012 acollirà aquest estiu disset produccions, de La Fura dels Baus a Calixto Bieito


