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Feliç coincidència. El Dia i
la Nit dels Museus s’han
conxorxat per fer la festa
junts avui. Se’n prepara
una de grossa a tot el país.
El dia començarà d’hora i
acabarà tard, a la una de la
matinada, en una llarga i
intensa jornada que serà
molt més que de portes
obertes. La majoria de mu-
seus rebran els visitants,
els de sempre i els que per
un cop perden la por, amb
una oferta de visites espe-
cials i activitats diverses.

El Dia dels Museus du
aquest any un lema que

desafia els intents per des-
acreditar la seva vigència i
la seva capacitat per inci-
dir en la societat: Museus
(memòria+creativitat)=
progrés social. El dia es fa-
rà curt, però aviat tocaran
les set i començarà la Nit
dels Museus, que només a
Barcelona i la seva àrea
metropolitana celebraran
més de 60 centres. Exposi-
cions, concerts, dansa, vi-
sites comentades, tallers i
activitats per a tota la fa-
mília faran passar una bo-
na estona, de franc, als vi-
sitants que volen tenir una
experiència diferent al
museu en horari nocturn.

Enguany, hi ha fins a 16
centres que s’han incorpo-
rat a la xarxa d’espais que
ja participen a la Nit dels
Museus. D’entre aquests,
la nova seu del Museu del

Disseny de Barcelona, que
coincidint amb la festa es-
trena nom (tal com ja va
avançar aquest diari, s’ha
descartat l’acrònim
Dhub) i una escultura lu-
mínica, BruuumRuum!,
obra de David Torrents, a
la plaça adjacent.

És només una idea d’en-
tre les múltiples que ofe-
reix la nit, que l’Ajunta-
ment convida a explorar a
fons amb rutes per sis zo-
nes geogràfiques: de
Montjuïc a l’Hospitalet, de
l’Eixample a Gràcia, del
Gòtic al mar o del Raval al
Port, per exemple. Tenir
una bona informació és
clau per aprofitar la nit, i
en aquest sentit hi haurà
disponible una aplicació
per a mòbils amb totes les
activitats, horaris i la ubi-
cació dels museus. ■

M. Palau
BARCELONA

Llarga i intensa
jornada de portes
obertes, avui, als
centres catalans

Nit i dia al museu

Visitants nocturns a Caixafòrum ■ ANDREU PUIG

El Grup 62, que va publi-
car ja l’obra completa de
Salvador Espriu en vida
del poeta i que va comple-
tant l’edició crítica des de
fa més d’una dècada, ha
volgut publicar per al cen-
tenari en dos volums la se-
va prosa narrativa i la poe-
sia. Ho ha fet mitjançant el
segell Labutxaca, en dos
volums de més de cinc-
centes pàgines i a un preu
accessible, de 16,50 euros
cadascun, o un total de 33
si es compren tots dos en
una capsa.

A la roda de premsa en
el Departament de Cultu-
ra, el comissari de l’Any
Espriu, Xavier Bru de Sa-
la, va manifestar que el
primer propòsit de totes
les activitats, inclosa
aquesta edició de butxaca,
és que el coneguin els que
no l’han llegit, “travessar
els cercles culturalistes i
anar més enllà, cap a la
ciutadania.” La seva con-
tribució a la cultura catala-
na ha estat d’una enorme
complexitat, però també

va reconèixer que té parts
accessibles, a part de la
poesia cívica o dels poe-
mes que va fer amb Rai-
mon.

Els dos volums oferiran
un Espriu per a les llibre-
ries generalistes, aspecte
que va accentuar Jordi
Cornudella, responsable li-

terari del Grup 62, quan va
parlar de l’esforç per tirar
endavant l’obra completa
al llarg de dècades: “L’obra
completa d’Espriu només
es comparable amb la de
Josep Pla.” També va afir-
mar que la intenció
d’aquests dos volums era
intentar una acollida més

àmplia per accedir al mà-
xim nombre de lectors, a
més de fer-ho en uns vo-
lums de butxaca porta-
bles, per dur-los en trans-
port públic. Descobrir-lo o
redescobrir-lo perquè té la
categoria de clàssic, el que
és vigent sempre: “Estem
enormement satisfets per-

què val molt la pena llegir
Espriu.” També van parti-
cipar dues de les curadores
de l’edició, Olívia Gassol
(poesia) i Gabriella Gavag-
nin (narrativa). Les dues
van coincidir en l’oportu-
nitat de dotar el públic ca-
talà per primer cop d’unes
edicions totalitzadores.

El conseller de Cultura,
Ferran Mascarell, va
agrair la nova contribució
al centenari i va assenyalar
la potencialitat i la comple-
xitat d’un univers extraor-
dinari: “La seva obra ens
ofereix la sorpresa conti-
nuada per la dimensió, co-
sa que constata que és un
personatge fonamental en
el si d’una cultura.” ■

Espriu de butxaca
David Castillo
BARCELONA

El Grup 62 se suma al centenari amb dos volums de poesia i
narrativa, que contenen el món més creatiu de Salvador Espriu

Salvador Espriu en una imatge del 1968 del fons de la revista Presència ■ JORDI SOLER

Calia dotar el
públic català per
primer cop
d’una edició
totalitzadora del
poeta

MÚSICA
Bad Manners, cap
de cartell de
l’Acampada Jove

El Centre de les Arts del Circ i
del Gest de Reus obrirà por-
tes al setembre, segons va
anunciar ahir l’alcalde, Carles
Pellicer. Aquest nou equipa-
ment, que albergarà els estu-
dis de batxillerat del circ i que
estarà vinculat als festivals
Trapezi (circ) i Cos (mim i
teatre gestual), se situarà a
l’antic col·legi Sant Bernat
Calbó, on s’estan fent les
obres d’adequació. Està pre-
vist que la direcció l’assumeixi
Lluís Graells. ■  C.F.

El Centre de les
Arts del Circ i del
Gest, al setembre

EQUIPAMENTS

El director Melani Mestre pre-
sentarà avui a L’Auditori de
Barcelona (19 h) la recent-
ment creada Orquestra Fil-
harmonia Ibèrica, formada a
partir d’un procés de selecció
entre joves intèrprets cata-
lans. Amb la pianista Daria
Zurawlova i la violinista Nata-
liya Borysyuk de solistes, l’or-
questra interpretarà Chopin,
Pugnani, Requena i Piazzolla
en un recital benèfic contra la
pobresa i l’exclusió social de
la infància. ■ REDACCIÓ

Melani Mestre
estrena orquestra
a L’Auditori

MÚSICA

El cantant Rodríguez, prota-
gonista del film Searching for
a Sugar Man, ha cancel·lat el
recital que havia d’oferir el 25
de maig al Primavera Sound.
Segons un comunicat, “des-
prés de molts mesos de gira,
Rodríguez s’ha vist obligat a
prendre la difícil decisió de re-
programar la primera setma-
na del seu tour europeu en un
intent de preservar la seva sa-
lut i energia”. El músic, però,
actuarà el 8 de juliol al Poble
Espanyol. ■ REDACCIÓ

Rodríguez ajorna
el seu concert al
Primavera Sound

MÚSICA

El grup de ska anglès Bad
Manners serà un dels caps de
cartell del l’Acampada Jove, el
festival politicomusical orga-
nitzat per les Joventuts d’Es-
querra Republicana de Cata-
lunya que tindrà lloc a Mont-
blanc del 18 al 20 de juliol. El
programa també inclou les
actuacions de La Pegatina, Dr
Calypso, Lax’n’Busto, Gossos,
Bongo Botrako i Xeic!, a més
dels andalusos Reincidentes,
entre molts altres. ■  C.F.


