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La galeria Maior participa 
en la fira Art Cologne
La galeria Maior de Palma i de Pollença forma 
part de la fira Art Cologne que té lloc aquest 
cap de setmana a Colònia. Hi representa els 
mallorquins Amador (Pollença, 1957) i Joan 
Cortés (Pollença, 1964). La galeria Maior du a 
terme una important tasca en la promoció de 
l’art contemporani. 

‘La passió segons Sant 
Joan’, de Bach, al Principal
El teatre Principal de Palma acull avui a les 19 
h el concert La passió segons Sant Joan, de 
Bach, a càrrec de l’Acadèmia 1830, juntament 
amb l’Ars Antiqua de Manacor, el Cor de Cal-
vià i el Pro Musica Chorus de Sóller. És la pri-
mera vegada que es presenta aquesta produc-
ció integrada només per músics mallorquins.

jor, a la qual s’annexiona la veïna del 
també fotògraf Tomàs Monserrat 
que ja adquirí el Consell. Amb la 
pròrroga, s’allarga el període d’exe-
cució de les obres del Centre Funda-
ció fins a finals de 2016 i el de justi-
ficació fins al darrer dia del 2017”. 

La història de l’encara no nada 
Fundació Toni Catany és molt llar-
ga. Començà el 2008, quan la pro-
gressista i nacionalista Joana Lluï-
sa Mascaró, aleshores responsable 
de Cultura del Consell de Mallorca, 
presentà a Madrid l’avantprojecte 
de la Fundació Toni Catany. Cinc 
anys més tard i després de múltiples 
vicissituds, el juny de 2013, Catany 
signava una carta oberta que dirigia 
al Consell. A més d’expressar preo-
cupació per la paràlisi del projecte, 
comunicava la seva decisió de no 
signar la constitució de la fundació 
amb les institucions mentre no es 
comprometessin a la materialitza-
ció immediata del projecte. En mo-
rir, Toni Catany treballava en uns 
nous estatuts per a la seva fundació 
i en la rehabilitació de la seva casa 
a Llucmajor, tot esperant que un dia 
el Centre Internacional de Fotogra-
fia s’hi pogués fer realitat.e

Molt a dir

Charlot, el cas més paradigmàtic: 
els objectes no són menys protago-
nistes que el mateix Leandre de tot 
el que succeeix sobre l’escenari. Ai-
xí, per exemple, una cadira, una tau-
la, una porta o un llum, més d’un, 
per no parlar dels calcetins, els pa-
raigües, una caixonera, un armari 
on hi habita un invisible fantasma, 
es converteixen en companys en 
aquest viatge cap al somriure, sense 
fissures. Tot transcorre amb natu-
ralitat, amb fluïdesa, com si d’un 
text sense punts, ni tan sols seguits, 
es tractés. Una hora intensa que 
passa com un alè. De cop tot ja ha 
acabat, arrodonit, perfecte, tot en-
caixat amb senzillesa, sense sotracs, 
amb l’habilitat de qui domina l’es-

pai, els moviments, el cos, les ex-
pressions sempre amables de qui 
ha estat guardonat amb el Premi 
Nacional de Catalunya 2010 i el 
Premi Ciutat de Barcelona 2014, 
per a tots els públics, amb molta 
gràcia i talent i destresa per enci-
sar l’espectador tot just aparèixer 
sobre l’escenari, o també, per 
exemple, amb el sol gest d’obrir 
una porta, que sempre hi haurà 
algú que li porti l’estri necessari 
per al seu següent gag o obrir un 
calaix o raspallar-se les dents o 
encendre un llum, o molts llums. 
Es diu Leandre i el podeu veure 
fins diumenge al Teatre del Mar. 
No us refieu del títol, té molt a 
dir.e

Leandre ha estat guardonat amb el premi Nacional de Catalunya 
2010 i el premi Ciutat de Barcelona. ARXIU

L’obra de Leandre es podrà veure fins diumenge al Teatre del Mar
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Rien à dire al Teatre del 
Mar, amb la Companyia 
Leandre, dirigida per 
Leandre Ribera i inter-
pretada per Leandre Ri-

bera, tota una garantia de passar 
una hora agradable, molt agradable. 
Humor blanc, molt blanc, jo diria 
que des del classicisme del mim, 
més que del clown tal com el tenim 
entès, i una dosi absoluta d’eclecti-
cisme en estat pur. Això vol dir que 
a l’espectacle reciclat, des del carrer 
on es representava amb el títol de 
Chez Leandre, al teatre convencio-
nal,  hi podem trobar no poques re-
ferències prou conegudes, com 
Chaplin, els germans Marx, Buster 
Keaton, tots els grans clàssics i, per 
tant, intemporals. Això no vol dir tò-
pic, perquè tot plegat no deixa de ser 
un espectacle original, és a dir, pas-
sat pel sedàs de l’autor, director i 
protagonista de la funció, encara 
que no significa que sigui l’únic pro-
tagonista. Un cop i un altre hi fa par-
ticipar el públic, amb l’estratagema 
sempre delicat i perillós de fer pujar 
un grapat d’espectadors que l’aju-
den en l’espectacle i hi posen la ma-
teixa tendresa que destil·la Leandre. 
     Rien à dire no conta cap història. 
Està estructurada amb un gag rere 
l’altre, amb fluïdesa, amb naturali-
tat i amb l’adjectiu que millor defi-
neix el conjunt, que no és altre que 
poètica, encara que també hi caben 
delicat, entranyable... Com amb 
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