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TELEVISIÓ Toni Cruanyes
deixa París per conduir el TN  
Els canvis a TV3 a partir del 16 de gener duran el
fins ara corresponsal de la cadena a París, a pre-
sentar i editar el TN Vespre. 52
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LITERATURA Un llibre destaca la
figura poètica de Mercè Rodoreda
«L’abrupta llengua», de Jordi Julià, situa l’autora i filla adoptiva de Ro-
manyà entre les principals figures poètiques catalanes 46

Vicent Andrés Estellés, Salvador
Espriu i Bartomeu Rosselló-Porcel.
Un trident que hauria fitxat qualse-
vol equip de poesia catalana, deixant
enrere de ben segur el preu de Ga-
reth Bale. Però no van jugar mai
junts... fins ahir, anys després de la
seva mort. La sala La planeta va aco-
llir durant la tarda i el vespre d’a-
hir –en el que s’emmarcava com un
dels actes previs al lliurament, avui,
del Premi Casero– l’homenatge de
Pau Alabajos a Vicent Andrés Este-
llés en el vintè aniversari de la seva
mort, amb l'espectacle-disc «Pau
Alabajos diu Mural del País Valen-
cià». Acompanyat només d'un un
piano, amb musica de Chopin,
Beethoven i Schubert, Alabajos va
recitar una quinzena de poemes
del poeta de Burjassot. El Mural, ins-
pirat en el Canto General de Neru-
da, repassava moments socials i
polítics rellevants de la història re-
cent. Bona combinació, i és que si ja
és sabut que Neruda conreava la
poesia amorosa amb la social, Es-
tellés era també capaç d’escriure  «no
hi havia a València dos amants com
nosaltres/ feroçment ens amàvem
del matí a la nit«, però també  «Allò

que val és la consciència / de no ser
res sino s'és poble./ I tu, greument,
has escollit. /Després del teu silen-
ci estricte,/camines decididament».

Poc després Sebastià Alzamora va
presentar la novel·la «Dos amics
de vint anys» basada en la història
real de Salvador Espriu i Bartomeu

Roselló-Porcel. Durant la presenta-
ció hi va haver així mateix una lec-
tura de poemes de tots dos, així
com una xerrada de l’autor.

Salvador Espriu era burgès, in-
trovertit, sarcàstic. Bartomeu Ros-
selló-Pòrcel, d'origen humil, era ex-
altat, un punt insolent. Tots dos,
oposats, van forjar una relació de
converses inacabables i admiració
des que es van creuar el 1930 a la
universitat. La celebració de l'any Es-
priu i el més discret centenari de
Rosselló-Pòrcel emmarquen l'apa-
rició de la novel·la de Sebastià Al-
zamora.

El llibre retrata el viatge de 1933
promogut per la República, en el
qual naveguen a bord del creuer
Ciutat de Cadis els dos amics al
costat d'intel·lectuals com Julián
Marías i Guillermo Díaz-Plaja i dues
noies a les quals els unia un ado-
lescent flirteig: Amalia Tineo i Mer-
cè Muntanyola. El llibre no és un text
biogràfic, sinó «una celebració de la
joventut, de l'amistat, del goig de viu-
re i de la literatura com plaer i ex-
plosió vital», matisa Alzamora.  Per
qüestions de dones, però, sobretot
ideològiques, els dos amics acaben
distanciant-se. El 1938, Rosselló-
Pòrcel, amb 24 anys, morirà de tu-
berculosi, sol. Espriu, que vetllarà el
seu cos, no es perdonarà no haver-
lo acompanyat en el seu final.
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Vicent Andrés Estellés, Salvador Espriu i
Rosselló-Porcel creen la Planeta de la poesia

Pau Alabajos ret homenatge al poeta valencià i Sebastià Alzamora presenta la seva novel·la «Dos amics de vint anys»

Pau Alabajos, durant la seva lectura de versos de Vicent Andrés Estellés.

ANIOL RESCLOSA

El País Valencià celebrarà el no-
vembre la primera Setmana del
Llibre en Català, organitzada per
l'Associació d'editors del País Va-
lencià, l'Associació d'escriptors en
llengua catalana, el Gremi de llibrers
de València i Acció Cultural del
País Valencià. Entre el 14 i el 24 de
novembre les llibreries acolliran la
Setmana dels escriptors a les lli-
breries, amb presentacions de llibres
i trobades amb autors. Entre el 21 i

el 24 de novembre, l'Octubre Cen-
tre de Cultura Contemporània de
València esdevindrà una gran lli-
breria amb una mostra de la pro-
ducció editorial en català, amb es-
pecial atenció a la producció va-
lenciana. 

El president de l'Associació d'e-
ditors del País Valencià (AEPV), Je-
sús Figuerola, va assenyalar ahir que
l'objectiu d'aquesta «Plaça del llibre»
és «fer normal el que hauria de ser
normal en un país normal, tenim
una llengua pròpia i volem fer una
exposició dels llibres que s'editen i
al voltant tota una sèrie d'actes». Hi
haurà música, conta-contes, actes
adreçats a estudiants i una exposi-
ció dedicada a Vicent Andrés Este-
llés, entre altres. Figuerola va afegir

que la iniciativa és «una petita his-
tòria perquè el país es fa de petites
històries i ací n'estem fent una, que
és fer per primer cop una setmana
del llibre en català al País Valencià».

Al marge de les institucions
El fet que aquesta iniciativa neixi al
marge de les institucions públi-
ques valencianes no va ser obviada
durant la roda de premsa de pre-
sentació. En opinió del coordinador
d'Acció Cultural del País Valencià,
Toni Gisbert, l'organització de la Pla-
ça del llibre és «una mostra que es
pot treballar per la llengua i la cul-
tura al País Valencià malgrat les di-
ficultats polítiques i institucionals
que ens hem trobat si ajuntem es-
forços».
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Tindrà lloc entre el 
14 i el 24 de novembre i
s’organitza al marge de les
institucions valencianes



El País Valencià celebrarà per primera
vegada la Setmana del Llibre en Català

La cinquena edició del cicle
«Dansa Ara», organitzat per la
Fundació Catalunya-La Pedrera
durant el mes de novembre, comp-
tarà amb la presència de joves i re-
coneguts coreògrafs com Laila Ta-
fur o Eulàlia Bergada, segons va in-
formar ahir la fundació en un co-
municat.

Amb la col·laboració de Graner-
Mercat de les Flors, el programa
d’aquesta edició també inclou a
creadors de llarga trajectòria en e
món de la dansa com Andrés
Corchero, que obrirà el cicle el prò-
xim dia 6 de novembre amb «Now-
Here Man», o Thomas Noone, al

costat d'Emilio Gutiérrez, que in-
terpretarà «Chuck & Bruce», una
irònica proposta sobre la mascu-
linitat i l'edat, estrenada en el de-
curs del Grec 2012.

El cicle es completarà amb un
doble programa de Roser López
Espinosa, qui presentarà el dia 20
de novembre «Miniatura/Before
we fall».

«Dansa Ara» conclourà el dia 28
de novembre amb «Sols Ara», una
mostra de primeres creacions de
talents emergents, premiats en
diferents certàmens, com Laila
Tafur, Eulàlia Bergada, Judith Ar-
gomaniz i Jaiotz Óssa, entre d’al-
tres. 
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El «Dansa Ara» porta Andrés
Corchero i Thomas Noone 
a Barcelona el novembre


