
37

cultura
ara  DIJOUS, 24 D’ABRIL DEL 2014  

Elena Poniatowska rep el Cervantes: 
“Sóc una Sancho Pança femenina”
L’escriptora mexicana Elena Ponia-
towska es va definir a ella mateixa com 
“la  Sancho Pança femenina” després 
de recollir ahir el premi Cervantes.  
L’autora, de 82 anys, va explicar que 
s’identifica amb aquest personatge d’El 
Quixot en la mesura que és una escrip-

tora que “no pot parlar de molins per-
què no n’hi ha”. Poniatowska va llegir 
un discurs crític i va acusar les autori-
tats de no ajudar les capes més vulne-
rables de la societat. Amb un to molt re-
ivindicatiu, l’autora va tenir molt pre-
sents els que va anomenar “perdedors 

de l’Amèrica Llatina” i els “milions de 
pobres el silenci dels quals és també un 
silenci de segles d’oblit i marginació”. 
L’autora va parlar en presència dels 
reis d’Espanya, Mariano Rajoy, José 
Ignacio Wert i Ignacio González, pre-
sident de la Comunitat de Madrid. 

SANTI FONDEVILA 
●● Emprenedors Avinyó, envoltat 
de boscos de pins, és un de tants po-
bles de la Catalunya que no surt als 
noticiaris. I si ho fa és perquè hi ha 
hagut alguna desgràcia. Però de ve-
gades en aquests indrets hi passen 
coses màgiques. El Quim Moya i 
l’Eva Quintana són joves i emprene-
dors del món de la cultura. Es van 
passar gairebé sis anys buscant una 
ubicació per a la que ara és la resi-
dència d’artistes Can Gras d’Avinyó. 
Amb paciència i tenacitat van tro-
bar una bella i vella casa al poblet, 
que tenen llogada a uns propietaris 
que valoren el que fan. Una rehabi-
litació acurada ha donat com a re-
sultat uns espais per viure i treballar 
amb llum i calidesa. És un projecte 
humil, modest, dins de l’oratòria 
grandiloqüent de la cultura barcelo-
nina, i té com a referent indestriable 
la relació amb el territori.  

El traspunt

Breu història d’una residència 
d’artistes al Bages

●● Dimensió cultural A França po-
dem trobar un bon nombre d’aques-
tes residències d’artistes, però en-
tre nosaltres és poc freqüent, sobre-
tot si parlem d’iniciatives privades. 
Paciència i tenacitat. Dues virtuts 
que conserven el Quim i l’Eva. I van 
fent camí. Cal Gras fa dues convoca-
tòries de residència tant per a artis-
tes plàstics com per a projectes es-
cènics que estiguin en la fase final de 
producció. Ja hi han tret el cap 
noms coneguts com Roger Mas i 
Maika Makovski, però també molts 
de desconeguts per a la majoria. 

● Testimoni Escènic La feina de 
Cal Gras ha volat cap als pobles ve-
ïns amb la programació Testimoni 
Escènic (TE), que és a la vegada una 
aposta per l’autogestió, la proximi-
tat i el compromís mutu i una xar-
xa d’exhibició que agrupa els muni-
cipis d’Avinyó, Sallent, Cabrianes, 
Santpedor, Sant Joan de Vilatorra-
da i el Teatre Kursaal de Manresa. 
TE proposa un nou circuit teatral al 
Bages acollint set companyies en re-
sidències que de gener a juny perfi-
laran les obres a Cal Gras i després 
les exhibiran als teatres o espais 
dels pobles citats. Bona notícia!e

 La cartellera teatral 
barcelonina es renova 
després de Sant Jordi

2012, dirigida, com ara, per Josep 
Sala. És el cas, també, de Pep 
Talk, que aterra a La Seca després 
de voltar per Dublín i Nova York. 
Es tracta d’un espectacle confe-
rència motivacional que inter-
preta l’alter ego de Pep Guardio-
la, l’actor Pep Garcia-Pasqual. 

La Sala Beckett ha estrenat El 
pes del plom, escrita a quatre 
mans pel director Aleix Fauró i 
l’actriu Isis Martín. La compa-
nyia La Virgueria proposa una re-
flexió sobre la perversió i els inte-
ressos foscos de la indústria ar-
mamentística. Per acabar, la Sala 
Atrium va reposar, també ahir, 
Carmela, Lili Amanda, de la di-
rectora Magda Puyo i el drama-
turg Marc Chornet, un homenat-
ge a les heroïnes discretes del XX, 
àvies, mares i filles lluitadores 
que van quedar oblidades.e 

Patrícia 
Bargalló i Isak 
Férriz en una 
escena d’El pes 
del plom, 
d’Aleix Fauró i 
Isis Martín, a la 
Sala Beckett. 
ANNA MIRALLES

 
La cartellera teatral es renova amb 
quatre estrenes. El pes del plom, a 
la Sala Beckett; Gust de cendra, a la 
Sala Muntaner, i Pep talk, a La Se-
ca. A més, Carmela Lili Amanda 
torna a la Sala Atrium. 

LAURA GEA MALLORQUÍ 
BARCELONA. La Quaresma també 
s’ha acabat als teatres. La cartelle-
ra es renova aquests dies amb qua-
tre estrenes a les sales alternatives 
barcelonines. Ahir a la nit van co-
mençar a la Sala Muntaner les re-
presentacions de Gust de cendra, de 
Guillem Clua, l’autor de Marburg i 
Smiley. L’obra s’endinsa en la histò-
ria del Carl i l’Anna, dos turistes no-
vaiorquesos que viatgen a Jerusa-
lem amb l’objectiu tenir un fill i sal-
var el seu matrimoni. La peça, escri-
ta després de La pell en flames, 
l’obra més representada de l’autor, 
critica com la ciutat s’ha convertit 
en un parc temàtic de la religió. Gust 
de cendra es va estrenar el 2006 a 
Nova York, però no havia fet tempo-
rada a Barcelona. Només s’havia es-
trenat a l’Institut del Teatre, el 


