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DOL A LA DANSA

Mor María  
de Ávila, mestra 
de mestres
Qui va ser primera ballarina del Li-
ceu i mestra de mestres com Victor 
Ullate i Carmen Roche, va morir ahir 
a Saragossa a 94 anys. El seu funeral 
es farà dilluns a la que va ser la seva 
ciutat des del seu casament. María 
de Ávila (Barcelona, 1920), degana 
de la dansa espanyola, ha estat una  
figura fonamental. Al penjar les sa-
batilles va fundar una escola el 1954 
on va destacar la qualitat de la seva 
tècnica clàssica. Del 1983 al 1986 va 
dirigir el Ballet Nacional d’Espanya 
i va descobrir nous talents.

DIBUIXANT DE CÒMIC

Francisco 
Ibáñez, premi 
de l’APEI 
A punt de complir 78 anys i sem-
pre amb un nou àlbum a punt 
de Mortadel·lo i Filemó, el veterà 
Francisco Ibáñéz, va ser recone-
gut ahir en una gala a Caldes de 
Malavella (Selva), en la categoria 
d’Entranyables, com el «millor 
dibuixant de còmics», per l’As-
sociació Professional Espanyo-
la d’Informadors de Premsa, Rà-
dio, Televisió i Internet (APEI) de 
Catalunya. Entre la resta de pre-
miats en aquesta edició hi figura 
el publicista Lluís Bassat.

Josep Ramoneda 
presidirà Grup 62  
3El filòsof ocuparà el càrrec del desaparegut Castellet

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

E
l filòsof i escriptor Josep 
Ramoneda va ser nomenat 
ahir nou president del Con-
sell d’Administració de 

Grup 62, després d’estar vinculat al 
projecte des del 1990. Qui va ser ide-
òleg del Centre de Cultura Contem-
porània de Barcelona (CCCB) des de 
la seva fundació el 1994 fins al 2011 
ocuparà el càrrec que va deixar va-
cant l’escriptor i editor Josep Maria 
Castellet, traspassat el 9 de gener 
passat.  
 Amb Josep Ramoneda (Cervera, 
1949), formen part del Consell d’Ad-
ministració de Grup 62 Antoni Ser-
ra Ramoneda, Joan Rigol, Carles Su-
marroca, Albert Pèlach, Jesús Ba-
denes, Luis Elías i, com a secretari, 
Josep Lluís Vilaseca.
 
VIDA CULTURAL BARCELONINA / El nome-
nament de Ramoneda manté la línia 
de tradició dins del principal grup 
editorial català que el càrrec l’ocupi 
una personalitat rellevant i recone-
guda de la vida cultural barcelonina 
de tarannà progressista. Així, abans 
que ell i que Castellet va ser l’arqui-
tecte Oriol Bohigas qui va presidir el 
consell, un lloc de caràcter més re-
presentatiu que executiu, una fun-
ció que porta a terme el director ge-
neral de Grup 62, Xavier Mallafré, 
que ho combina amb altres càrrecs 
dins del Grupo Planeta. La notícia no 
s’emmarcaria doncs dins dels canvis 
recents derivats de la progressiva in-
tegració de Grup 62 al Grupo Plane-
ta, després que aquest adquirís la 
participació a La Caixa i passés a ser-
ne accionista majoritari. 
 Ramoneda, periodista, filòsof i 
escriptor, és president de l’Institut 

d’Investigació i Innovació de París 
i director de la revista La maleta de 
Portbou. Abans de fundar el CCCB el 
1994, havia dirigit l’Institut d’Huma-
nitats (1986-1989) i exercit de profes-
sor de Filosofia Contemporània a la 
Universitat Autònoma de Barcelona 
(1975-1990). L’arribada de CiU a la 
Diputació de Barcelona va compor-
tar el 2011 el seu relleu al CCCB, ins-
titució que sota la seva batuta es va 
convertir en un centre de referèn-
cia de la creació i la difusió de pen-
sament. D’entre la seva bibliografia 
destaquen El sentit íntim (1982), Apo-
logía del presente (1989), Después de la 
pasión política (1999) i, el més recent, 
La izquierda necesaria (2012). H  
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