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FIRA A BASILEA

Cita mundial 
amb l’art a l’Art 
Basel suïssa
El nou edifici dels arquitectes Her-
zog & de Meuron, que alberga la fi-
ra d’art més gran del món, Art Basel, 
que se celebra fins diumenge a Basi-
lea (Suïssa), ha resultat ser l’estrella 
d’aquesta edició, on es poden veure 
obres com Puissance 4/8, de la france-
sa Alexandra Gestin (foto), i que reu-
neix prestigiosos galeristes, compra-
dors, intermediaris, col·leccionistes 
i artistes.

MALVERSACIÓ

El reconstruït 
teatre Bolxoi, 
sota sospita 
La policia russa investiga la pos-
sible malversació de més de dos 
milions d’euros en la reconstruc-
ció del teatre Bolxoi, que es va re-
obrir el 2011 després de sis anys 
de reformes, esquitxades per es-
càndols de corrupció i conflictes 
urbanístics. La justícia russa ha 
obert un expedient penal per es-
tafa per un contracte amb l’em-
presa PO Teplotejnik.

CATALANÒFIL ANGLÈS

Wheeler, Premi 
Internacional 
Ramon Llull
Per la seva defensa de la unitat 
lingüística del català en les se-
ves diverses modalitats, el catala-
nòfil i filòleg britànic Max Whe-
eler (1946) ha estat premiat amb 
el Premi Internacional Ramon 
Llull, dotat amb 8.000 euros. El 
jurat l’ha definit com a «filòleg en 
el sentit més tradicional del ter-
me i lingüista teòric en el seu sen-
tit més modern».

Música a Sinera 
3Arenys de Mar acollirà el concert del centenari d’Espriu el 10 de juliol

NÚRIA MARTORELL 
BARCELONA 

S
alvador Espriu va viure a 
Arenys de Mar els estius ra-
diants de la seva infància i 
joventut, així com l’esclat 

de la guerra civil i la mort d’éssers es-
timats. Sinera és el mite de la lliber-
tat i del paradís perdut, del món fe-
liç destrossat per aquesta mort que 
sempre el va obsessionar. Sinera és 
l’univers on s’esdevenen moltes es-
cenes de la seva obra. L’anagrama 
d’Arenys. I Sinera serà també l’esce-
nari del concert del seu centenari, 
just el dia del seu naixement, el 10 
de juliol.

 El Concert del Centenari Salvador 
Espriu, que així és com s’ha batejat, 
unirà música, a càrrec tant de veus 
emergents com de consolidades, in-
terpretacions (de Dolo Beltrán, en 
qualitat d’actriu, i Jordi Boixaderas) 
i circ (amb l’acròbata Ingrid Espe-
ranza). Maria del Mar Bonet, Marina 
Rossell, Mònica Green, Gerard Quin-
tana, Roger Mas, Anna Roig, Dídac 
Rocher, Rosa Pou, Ivette Nadal i Joan 
Colomo completen un cartell «de di-
fícil i complicada gestació, donada 
la situació econòmica que vivim», va 
reconèixer ahir en la presentació de 
l’acte Xavier Bru de Sala, el comissa-
ri de l’Any Salvador Espriu.

 «L’emplaçament del concert és 
molt important», va afegir Lluís Da-
nés (el director de l’espectacle), re-
ferint-se a la  plaça de la Sardana 
d’Arenys de Mar que acollirà la no-
drida actuació (per cert, Danés va 
néixer precisament en aquesta po-
blació del Maresme). «I seria la bom-
ba que la capital de Catalunya pu-
gui ser Sinera», va sospirar, després 
de reivindicar la figura de l’Espriu 
«més patriota i lluitador», però tam-
bé la «més  sorneguera». A més a més, 
Danés va explicar que el Concert del 
Centenari servirà per homenatjar 
el gran amic de l’escriptor, Rosselló 
Pòrcel, en veus com les de Maria del 
Mar Bonet.

ABSÈNCIA DE RAIMON / Quan en una en-
trevista li van preguntar a Espriu 
d’on era, va contestar: «Sóc de Sine-
ra». Aquest topònim ignot fins lla-
vors va aparèixer per primera vega-
da al Cementeri de Sinera, primer lli-
bre d’Espriu publicat en el període 
de postguerra. I Cementeri de Sinera se-
rà un dels poemes que se sentiran 
(en boca de Roger Mas).
 De fet, l’espectacle inclourà poe-

mes ja musicats (com alguns hits de 
Raimon, absent en el cartell «per mo-
tius d’agenda»). I altres que s’han cre-
at per a l’ocasió o que no s’han ver-
sionat mai, com L’ós Nicolau (Anna 
Roig) i Barques de paper (Gerard Quin-
tana).
 Mentre al poètic escenari creat 
pel mateix Lluís Danés (i que aprofi-
ta la geografia mítica de Salvador Es-
priu, mar inclòs) soni la música, els 
trapezistes es gronxaran als arbres i 
les veus de Dolo Beltran i Jordi Boixa-
deras faran de fil argumental. La di-
recció musical anirà a càrrec de Xavi 
Lloses, i el Quartet Brossa també se-
rà un dels participants, juntament 
amb Adrià Bauzó (flauta, tenora, sa-
xo soprano i baríton), Marc Clos (per-
cussions) i Joan Motera (contrabaix). 
A la presentació no hi va voler faltar 
el conseller Ferran Mascarell, que va 
destacar que «el concert té la volun-
tat de socialitzar la figura i l’obra de 
l’escriptor». H

L’uNIVERS MíTIC dEL poETA SERà L’EpICENTRE d’uN ESpECTACLE MuLTIdISCIpLINARI

33D’esquerra a dreta i de dalt a baix, Xavier Bru de Sala (comissari de l’Any Espriu), Dídac Rocher, Lluís Danés (director artístic), Xavi Lloses (director 
musical), Gerard Quintana, Ivette Nadal, Anna Roig i Rosa Pou, ahir, durant la presentació de l’espectacle.

JOAN CORTADELLAS

Maria del Mar Bonet, 
Marina Rossell, Gerard 
Quintanta i Roger Mas, 
entre altres, participaran 
en l’homenatge

33Escenografia de l’espectacle, creada per Lluís Danés.

 


