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Cultura

4 milions d’euros d’ajudes 
per al cinema espanyol
L’Institut de Cinematografia i de les Arts 
Audiovisuals (ICAA), que depèn del ministeri de 
Cultura, destina prop de 4 milions d’euros a ajudes 
per a la producció de films. Negociador de Borja 
Cobeaga, Embarazados de Juana Macías i Migas de 
Pan de Manane Rodríguez són algunes de les 
pel·lícules que se n’han beneficiat. 

“Bach era el compositor que més con-
nectava amb l’espiritualitat d’en Jau-
me, tot i que en l’acte d’avui també 
hauria pogut sonar un moviment de 
la segona simfonia de Gustav Mahler 
o algun fragment de la Missa pro de-
functis de Johannes Ockeghem”.  

Humanista, escriptor i editor 
Vallcorba va ser lloat com a “perso-
na lliure, independent, que no es ve-
nia a tendències ideològiques”, algú 
que hauria de ser recordat “com a 
prohom i home de bé, com a huma-
nista, escriptor i editor”. En la seva 
descripció, caldria no oblidar “la vi-
vència de la seva condició cristiana, 
que va ser una part important de la 
seva vida”. Quan fa tres mesos va sa-
ber que el tumor cerebral que li ha-
vien diagnosticat era incurable, una 
de les primeres persones a qui va 
acudir va ser el mossèn que li dona-
va l’eucaristia a la missa dels diu-
menges, on acudia amb la seva dona. 
“Em va dir: «Mossèn, em moro. No 
s’hi pot fer res»”, van poder sentir, 
compungits, els més de 300 assis-
tents. Lleugerament enretirats de la 
nau central, alguns dels autors de 
l’editorial –Quim Monzó, Sergi Pà-

mies– observaven la cerimònia as-
seguts. La gran majoria van haver de 
fer-ho drets. Enrique Vila-Matas, 
Monika Zgustova, Francesc Serés i 
Ramón Andrés es confonien entre 
desenes d’editors –hi havia Jorge 
Herralde (Anagrama), Isabel Mar-
tí (La Campana), Josep Cots i Laura 
Baena (Edicions de 1984), Ester Pu-
jol i Emili Rosales (Grup 62), Joan 
Tarrida (Galaxia Gutenberg)– i 
també llibreters, com Lluís Morral, 
de la Laie, i Marta Ramoneda i An-
tonio Ramírez, de La Central. 

Les lectures litúrgiques van anar 
acompanyades de la interpretació 
amb orgue i cor –dirigit per Mireia 
Barrera– de cinc dels moviments del 
Rèquiem en re menor de Gabriel Fau-
ré. L’antífona comença: “Que els àn-
gels et portin fins al Paradís”. Quan 
Josep Pons, director musical del Li-
ceu, va recomanar a Vallcorba que la 
cerimònia acabés amb aquest movi-
ment, perquè és d’una gran bellesa, ell 
se’l va mirar amb una punta d’ironia 
i va dir: “Espero que sigui així”. Va ser 
un final magnífic.e

Amics i companys literaris de Jaume Vallcorba van donar el condol a la viuda de l’editor, 
Sandra Ollo (a l’esquerra de la fotografia, vestida de negre), ahir a Barcelona. MANOLO GARCÍA 

«‘Viva la vita, alegria, 
felicità!’»: l’últim 

missatge de Vallcorba
Més de 300 persones acomiaden l’editor  

a l’església dels Sants Just i Pastor

El xoc entre dues cultures imaginàries obrirà la Fira Tàrrega
funda emoció de les dues parts”, ex-
plica Achurra, que amb La ira dels 
peixos vol reflexionar sobre “com 
aquesta emoció es transforma en un 
discurs sobre la realitat”. Per acon-
seguir-ho, el dramaturg ha creat du-
es cultures. La primera, representa-
da pels habitants d’un vaixell de re-
collida d’escombraries, veu com la 
segona, formada per turistes, vol 
dominar-los. Achurra comenta que  
“tots hem estat residents i visi-
tants”, de manera que “el públic es 
podrà identificar fàcilment amb els 
dos bàndols”.  

L’espectacle, que s’estrenarà el 
12 de setembre a la plaça Hort del 
Barceloní de Tàrrega, consta de 10 
intèrprets i una banda de música en 
directe.  Dansa, cant i teatre s’inter-
calen a mesura que avança l’obra, 

que se serveix de la gestualitat i els 
elements visuals per transportar el 
públic “pels espais d’identitat per-
sonal i col·lectiva”, remarca Achur-
ra. Com en tot conflicte, la violència 
hi és present en diversos nivells. “Hi 
ha agressions econòmiques, cultu-
rals i físiques”, apunta el director, 
que a través del muntatge somia en 
la germanor entre tots els pobles del 
planeta.   

Més enllà d’aquesta obra, la 34a 
edició de la Fira Tàrrega mostrarà 
32 espectacles de carrer i 14 de sa-
la. La capital de l’Urgell acollirà una 
vuitantena de companyies, algunes 
procedents de la República Txeca, 
Eslovàquia, Hongria i Polònia, els 
països convidats en l’edició d’aquest 
any. La Fira Tàrrega tindrà lloc de 
l’11 al 14 de setembre.e

La ira dels peixos gira al voltant de dues cultures 
enfrontades per un territori. SALVADOR MIRET

Música  
A l’església  
va sonar una 
peça de Bach, 
un dels autors 
favorits de 
Vallcorba

Crònica

“T
ots els que heu cone-
gut en Jaume sabeu 
que li agraden les co-
ses ben fetes i ben aca-
bades. Per això el colo-

fó d’aquesta cerimònia és una frase 
que ens ha repetit aquestes últimes 
setmanes: «Viva la vita, alegria, feli-
cità!»”. Així acomiadava Sandra Ollo, 
la dona de Jaume Vallcorba, l’editor 
de Quaderns Crema i Acantilado des-
prés d’una hora i quart de missa a l’es-
glésia dels Sants Just i Pastor. Al tem-
ple no hi cabia ni una agulla, ni tam-
poc a la plaça del davant.  

Exposat a l’entrada fins a l’inici de 
la cerimònia, el taüt amb les despulles 
de Vallcorba no va ser conduït cap al 
davant de l’altar de l’església fins que 
no va sonar Jauchzet Gott in allen 
Landen! (Lloeu el Senyor per tot ar-
reu!), inici de la cantata número 51 de 
J.S. Bach. Tal com diria un dels cinc 
capellans que va intervenir durant 
l’ofici –tots ells amics de l’editor–, 

BARCELONA
JORDI NOPCA

Dues cultures, un territori i l’inevi-
table enfrontament. Sobre aquesta 
base, l’espectacle inaugural de la Fi-
ra Tàrrega d’enguany enfrontarà els 
espectadors a un xoc cultural que té 
força a veure amb les relacions en-
tre Catalunya i Espanya, però tam-
bé amb el moment que viuen Xile i 
la nació maputxe i amb el conflicte 
entre Israel i Palestina. Encapçalat 
pel director de la companyia xilena 
La Patriótico Interesante, Ignacio 
Achurra, La ira dels peixos serà el 
primer muntatge de producció prò-
pia de la Fira Tàrrega que inaugura 
el festival. “Les relacions entre cul-
tures estan marcades per una pro-

BARCELONA
NÚRIA JUANICO

Peret no actuarà a la Fira 
Mediterrània de Manresa  
Peret, que al juliol va anunciar que abandonava els 
escenaris per fer front a un càncer, tampoc no 
participarà a la Fira Mediterrània de Manresa. 
L’espectacle basat en el projecte social Peret als 
barris de Manresa, que havia d’inaugurar la fira el 
9 d’octubre, serà substituït pel concert de La 
Troba Kung-Fú i la Unió Musical d’Alaquàs.


