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LITERATURA
El premi
Bertrana
Iolanda Batallé
va guanyar
l’últim premi
Bertrana amb
‘Faré tot el que
tu vulguis’, una
novel·la amb un
alt contingut
eròtic publicada
per Columna.

ART
Les dives i l’art
Lady Gaga participa en una sèrie de videoart
de Robert Wilson que s’exposa al Museu del
Louvre i Madonna ha engegat un projecte de
promoció de l’art per denunciar la violació
dels drets humans.

MÚSICA
Novetat de Mazoni
El músic català presenta el seu nou disc, ‘Sacrifi-
queu la princesa’ (a la discogràfica empordanesa
Bankrobber), que és el sisè enregistrament d’estudi.

CINEMA
Scorsese i Wall Street
El gran director Martin Scorsese fa una carica-
tura dels Estats Units i els seus excessos a la se-
va darrera pel·lícula, ‘El lobo de Wall Street’,
protagonitzada per Leonardo DiCaprio.

El Departament de Cultu-
ra s’ha compromès a do-
nar suport a les company-
ies i empreses catalanes
perquè tinguin èxit en les
seves demandes pel que fa
al programa Europa Crea-
tiva. El sistema públic al
servei també del privat.
Del 2014 al 2020, la Co-
missió Europea destinarà
1.460 milions d’euros a ac-
cions culturals que facin
xarxa entre els diferents
països i que també treba-
llin el públic. El conseller
de Cultura, Ferran Masca-
rell, aspira que gràcies al
suport del departament
(amb un equip d’assesso-
rament específic) les enti-
tats catalanes atreguin de
40 a 50 milions.

Aquest divendres, es fa
una jornada sobre les polí-
tiques de suport al Santa
Mònica. Ja hi ha unes 200
persones inscrites.  Es pre-
senten els projectes que,
més enllà de la seva dimen-
sió, tenen l’ambició de cre-
uar fronteres. En l’anterior
període 2007-13 només es
va rescatar uns 16 milions
(un 2,28% de l’import con-
cedit europeu). De fet, l’ob-
jectiu que es marca avui
l’oficina és sumar fins al
2,5% de l’aportació: uns
33,8 milions. ■
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Cultura busca
50 milions
europeus per
a la creació

Israel Galván necessita
reptes, trobar camps en
què sigui difícil ballar. Per
això, en els darrers anys,
ha treballat arran de la
mort. Des d’avui i fins di-
umenge, i amb totes les
entrades exhaurides, pre-
senta Lo real a la renovada
sala Maria Aurèlia Capma-
ny (MAC) del Mercat de les
Flors. El punt de partida
(no persegueix un fil nar-
ratiu evident) és el fla-
menc dels anys quaranta,
tot fent un homenatge als
gitanos que van perdre la
vida en els camps de con-
centració nazis, en plena
Segona Guerra Mundial.

Contràriament al que
pugui semblar, Galván
afirma que és la peça que
balla més feliç. Perquè ex-
pressa la capacitat de su-
pervivència d’un poble en
el pitjor dels escenaris. En
el muntatge, en què hi in-
tervenen una quinzena
d’artistes entre músics i
ballarins, Galván cedeix
coreografia a Belén Maya
(amb qui també compar-

teix puntualment esce-
na) i Isabel Bayón. Hi ha
també un detall de la pro-
jecció Canta gitano
(1982), de Tony Gatlif.

Galván no sabia com
afrontar una coreografia
amb aquest punt de parti-
da. El va salvar una peça
d’Antony and the John-

sons que escoltava men-
tre era a la banyera. El va
saber llegir com si fos un
fandango, i va entendre
que la proximitat amb la
mort el col·lectiu gitano
l’havia superada ballant
amb tota l’energia.

Pedro G. Romero, habi-
tual director artístic i col-

laborador en la dramatúr-
gia, li va aportar una col-
lecció sonora del flamenc
de l’època. També Galván
ha partit de l’arrel del fla-
menc dels gitanos roma-
nesos. Encara més, Bayón
imita el moviment d’una
actriu alemanya de l’època
que simula ballar sevilla-

nes en un film amb un cor
de gitanos que s’intueix
que van sorgir, precisa-
ment, dels camps de con-
centració. Correspon a
una versió molt particular
de Terra baixa (Tiefland),
en què l’ambient rural
d’Àngel Guimerà de la Ca-
talunya interior cobra
trets folklòrics flamencs.

L’obra es va estrenar el
desembre del 2012 al Real
de Madrid, amb una sono-
ra xiulada. L’obra de 105
minuts es va allargar fins
als 205. Molt diferent ha
estat la recepció a París o,
sobretot, a Alemanya: Es
notava que els havia com-
mogut, que era un fet vis-
cut, diu Galván. ■

L’Israel més real
Jordi Bordes
BARCELONA

El ballarí de flamenc contemporani Israel Galván tanca el cicle 
sobre la mort amb un homenatge als gitanos dels camps nazis

Belén Maya, amb Israel Galván al darrere, en un instant del muntatge ‘Lo real’ ■ J. DEL REAL

Una quinzena
d’artistes
intervenen a ‘Lo
real’, la peça en
què el ballarí
actua més feliç


