
DILLUNS, 13 MAIG 2013 C U L T U R A LAVANGUARDIA 35

wL’Orfeó Català i el Cor
de Cambra del Palau actua-
ran el juny a la Konzert-
haus de Viena, la casa de
concerts de la capital aus-
tríaca, durant tres dies con-
secutius i dins de la tempo-
rada de la Simfònica de
Viena. Els dies 21 i 22 s’uni-
ran al Wiener Singakade-
mie, sota la batuta de Kent
Nagano, per interpretar el
cicle de Schoenberg Gurre-
Lieder, de la presentació
del qual se celebren cent
anys. El dia 23, en vigílies
de Sant Joan, l’Orfeó Cata-
là cantarà a la Sala Mozart
del mateix recinte obres
catalanes i el Rèquiem de
Fauré. / Redacció

ElLiceu celebra la jornadadeportes
obertes ambun47%mésdevisitants

Migmiler deballarins i estudiants
de claquéprenenel parc de laCiutadella

Nens i nenes van tenir la seva particular activitat infantil

Un ball massiu al costat de la glorieta de la Ciutadella

LLIBERT TEIXIDÓ

MAITE CRUZ

wCoincidint amb el dia europeu de l’Òpera, el Liceu va cele-
brar ahir la tradicional jornada de portes obertes, a la qual
van acudir 12.500 visitants, 4.000 més que l’any passat. Es va
poder gaudir d’actuacions musicals de 40 alumnes del Conser-
vatori del Liceu al Saló dels Miralls, veure al Foyer fragments
d’òperes enregistrades al Liceu, visitar el Cercle i portar els
més petits a un taller relacionat amb els espectacles de la pro-
gramació d’El Petit Liceu. / Redacció

wAhir va arrencar la 10a edició del Festival de Claqué de Bar-
celona, amb una actuació massiva d’alumnes d’escoles de cla-
qué de Catalunya: mig miler van ballar al parc de la Ciutade-
lla, malgrat els núvols amenaçadors. Organitzat per l’associa-
ció Tot pel Claqué, el festival –fins al dia 19– compta a més
amb classes magistrals, com la que impartirà la nord-america-
na Dormeshia Sumbry-Edwards, que va ser coreògrafa de
claqué de Michael Jackson durant una dècada. / Redacció

wEls treballadors del TNC
prosseguiren ahir amb les
accions de protesta pels aco-
miadaments regalant 150
entrades – que aconseguei-
xen a baix preu perquè són
treballadors de la casa– a
qui acudís a veure Barcelona
i assistís a l’homenatge previ
a les víctimes dels bombar-
dejos, a la qual cosa el pú-
blic va reaccionar ràpida-
ment. El director de l’obra,
Pere Riera, el del Memorial
Democràtic, Jordi Palou-Lo-
verdos, i dos supervivents
dels bombardejos de Barce-
lona intervingueren en
l’emotiu acte, que registrà
un ple total gràcies en part a
la protesta. /Redacció

Reeixidaprotesta
dels empleats
delTNC

Iglesias treballa en la tela que ha estès en una parcel·la de la Vinya dels Artistes, a les Garrigues
MERCÈ GILI

NadiaHernándezdirigirà
laFundacióGodia

L’OrfeóCatalà i
elCordeCambra
actuaranaViena

El pintor Gregorio Iglesias pinta entre vinyes un enorme llenç
de seixantametres a l’aire lliure a la Pobla de Cérvoles

Lapinturaquesorgeix
de la terra

BARCELONA Redacció

Nadia Hernández Henche (Bar-
celona, 1963) ha estat nomenada
directora de la Fundació Francis-
co Godia, rellevant en el càrrec
Sara Puig, que ha estat al capda-
vant de la Fundació Godia du-
rant els últims 15 anys. Vinculada
a la Fundació des d’abans de la se-

va inauguració –va fer-hi gesti-
ons de conservació de la col·lec-
ció de PacoGodia i després va di-
rigir la conservació preventiva
de la Fundació així com els mun-
tatges d’exposicions temporals–,
HernándezHenche aborda el càr-
rec amb voluntat de continuisme
de la línia artística marcada per
la seva predecessora.

Fa 20 anys que historiadora de
l’art llicenciada per la Universi-
tat de Barcelona i especialitzada
en la conservació de col·leccions,
NadiaHernández, que ha impar-
tit postgraus a la UB i a Esade,
està vinculada a l’art a Espanya.
Ha treballat en col·leccions públi-
ques –al departament de restau-
ració delMNAC i en la conserva-
ció preventiva d’exposicions tem-
porals de la Fundació La Caixa–
i com a conservadora de col·lecci-
ons particulars. En els últims
anys estava dedicada en exclusi-
va a la investigació sobre col·lec-
cionisme.c

PAU ECHAUZ

La Pobla de Cérvoles

E
s tracta d’una lona
molt gran, de 60
metres de llarg per 6
metres d’ample, pe-
rò Gregorio Iglesias

(les Borges Blanques, Lleida,
1966) considera que amb l’ajuda
de la naturalesa en estat pur la po-
drà tenir a punt abans que s’acabi
aquesta primavera. És una tela
enorme que Iglesias ha dipositat
amb escassa delicadesa en una
parcel·la de la Vinya dels Artistes,
a la Pobla deCérvoles, a les Garri-
guesmés elevades, bona terra per
a vinyes, oliveres i alzines.
La lona va ser instal·lada a fi-

nals de març i ara mateix l’aspec-
te és el d’una superfície que ac-
cepta les trepitjades dels curiosos
que hi van a treure el capper assa-
bentar-se de l’experiment. Grego-
rio Iglesias té molts projectes en
ment, però els ha aparcat per en-
gegar una operació en què no està
sol. Per tirar-la endavant, dema-
na la col·laboració del sol, el vent,
la pluja, la rosada, els esquirols, al-
gun cabirol perdut, el senglar i,
evidentment, serps, aranyes, for-
migues i escorpins. L’artista dibui-

xa, traça, ratlla, escriu o difumina
amb canyes, pals, pedres o arbus-
tos, els nous pinzells del pintor
salvatge, campestre, rural, obert a
un cel blau, a 600 metres amb la
Pobla de Cérvoles a baix i la serra
de la Llena a l’est. Tinta xinesa,
acrílic, però també terra i l’aigua
de la pluja, han començat a ama-
rar la tela d’ombres i esbossos.
El quadre encara no té títol, pe-

rò Iglesias el situa “entre el cel i
la terra”. “Vull que la pintura tin-
gui una nova dimensió, més vo-
lum, que sorgeixi de la terra, però
que no s’oblidi del cel”. Gregorio
Iglesias torna a les seves arrels,
als seus orígens pictòrics, quan es
fixava en lamanera comels bassa-
lets diminuts dibuixaven paisat-
ges, imatges que li van inspirar
quadres de branques, terra i pe-
dra que sorgien del secà de les
Garrigues. Després d’una etapa
de pintura urbana –Biblioteques,
cases, el Metro–, Iglesias Mayo
torna a dialogar amb la natura-
lesa com a element central de la
seva obra.
La vinya on s’ha instal·lat la

gran tela té una gran roca calcà-
ria a sota que impedeix que els
ceps arrelin. Fa quatre anys que
Joan Jové i Sara Balasch inten-

ten que aquesta parcel·la produei-
xi carrassos com els de les altres
finques, però de moment no ho
han aconseguit. En aquesta Vi-
nya dels Artistes on treballa en
Gregorio han crescut, però, algu-
nes escultures de Guinovart i Es-
teve Casanovas, La llum planant
damunt la terra, instal·lada l’any
passat, a més d’un muntatge de
Carles Santos, una barca de pes-
cadors, laSargantaneta, que nave-
ga entre un mar d’alzines i olive-
res. Més avall, el celler Mas
Blanch i Jové, un edifici que s’in-
tegra a la roca i que obeeix en
bona part els dissenys de Josep
Guinovart, gran amic d’en Joan i
la Sara. Al pis superior, un dels
grans murals de Guino, In vi ve-
ritas. Tota la finca és plena de
detalls que evoquen la comunió
profunda entre vi i art.
Un cop estigui acabada, la gran

tela penjarà en quatre parts a les
altes parets del cellerMas Blanch
i Jové. Però en Gregorio, en Joan
i la Sara creuen que abans d’ins-
tal·lar-lo definitivament els agra-
daria exposar-lo a Lleida o a
Barcelona. “Abans de tancar-lo
entre barrils seria interessant ex-
posar-lo a la consideració de la
gent”, afirma Iglesias.c
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