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wLa Universitat de Texas (EUA) ha adquirit
l’arxiu personal del premi Nobel de literatura
Gabriel García Márquez, que conté manuscrits
originals d’una desena de llibres (Cien años de
soledad, El amor en los tiempos del cólera...), no-
tes, fotos i correspondència, en la qual hi ha car-
tes de Carlos Fuentes o Graham Greene. L’arxiu
de l’escriptor desaparegut passarà a formar part
de la nombrosa col·lecció del Centre Harry Ran-
som de la Universitat de Texas, al costat d’objec-
tes de Jorge Luis Borges, James Joyce, Ernest
Hemingway o William Faulkner. / Agències

wPaco Ibáñez torna avui als escenaris barcelo-
nins en el marc del projecte Vivencias, celebra-
ció del seu vuitanta aniversari així com el dels
50 anys del seu primer treball discogràfic. La
cita serà al Teatre Nacional de Catalunya (20 h),
i en l’actuació té previst de repassar durant un
parell d’hores capítols essencials de la seva car-
rera. Estarà acompanyat per un grup de set ins-
trumentistes (César Stroscio, Mario Mas, Gorka
Benítez, Pep Pascual, Horacio Fumero, Joxan
Goikotxea i Chicharito) i amb Alicia Ibáñez
com a convidada especial. / Redacció

RosaNovell emociona i diverteix en els premisButaca

XAVIER GÓMEZ

La nit dels XX premis Butaca
de teatre va tenir com a prota-
gonista Rosa Novell, que, cega
després d’una dura malaltia, va
emocionar el públic en recollir
el Butaca honorífic. Va recordar

Anna Lizaran –que dóna nom
al guardó que va rebre–, va mos-
trar el seu agraïment a la gent
que l’ha cuidat i va dir que no la
trauran dels escenaris i que es
vagin inventant un nou premi.

Oriol Broggi va ser el gran ven-
cedor de la gala amb L’orfe del
clan dels Zhao, millor obra, di-
rector, actor (Julio Manrique),
actor de repartiment (Pablo
Derqui), il·luminació i vestuari.

Joves idenivell
CRÍT ICA DE MÚSICA CLÀSSICA

LaUniversitat deTexas compra
l’arxiudeGarcíaMárquez

Paco Ibáñez repassamig segle
demúsica i vivències alTNC

Israel Elejalde a Misántropo

22è Concurs Josep
Mirabent i Magrans

Lloc i data: Sitges,
Palau Maricel (22/XI/2014)

JORGE DE PERSIA

Com una marató oberta a qui
ho volgués escoltar i en el bell
Palau de Maricel, va tenir lloc
el 22è concurs Josep Mirabent
iMagrans, en el vessant de cam-
bra. Van ser 22 grups d’alt ni-
vell procedents també de Fran-
ça i Alemanya. I tocant el dia
22, SantaCecilia. Una experièn-
cia revitalitzadora. El 1r premi
va correspondre a un jove Cos-
mos Quartet, que ja té solidesa
en el llenguatge i un so homoge-

ni, producte del treball conjunt
i la qualitat dels seus inte-
grants, tots catalans. Però es va
poder veure també l’ànsia de
coses noves en el Quartet Neu-
ma, 2n premi, de joves i il·lusio-
nades flautes travesseres. Hi va
haver duos d’il·lusió, com el
Monad de violí i viola, o el trio
de cordesMerian. I els àmbits i
els repertoris més diversos van
arribar amb duo d’acordions
(Jeux d’Anches), o amb les sub-
tils marimbes del Tulam Duo.
O la sorpresa d’un quartet Eca-
tuor dels molt joves alemanys
que tocaven de memòria l’ale-
gria del primer quartet de Bee-
thoven. O un altre tipus de
quartet, el Fukio, de saxofons,
3r premi... Tot plegat, una gran
festa de la música.c

EDUARDO MORENO

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Ha traslladat l’obra des dels
elegants salons del segle XVII
a l’infecte carreró del darrere
d’una rutilant discoteca. Però,
explica Miguel del Arco, no
ha necessitat forçar gens el
text original delMisantrop de
Molière. “Amb els temps que
corren, aquesta obra sobre la
veritat, lamentida i les corrup-
cions és dolorosament ac-
tual”, afirma. I des d’avui i fins
al 7 de desembre arriba al Lliu-

re deMontjuïc la seva particu-
lar visió d’aquest personatge
incorruptible imisantrop ano-
menat Alcestes, un home que
es nega a viure en les aparen-
ces i la mentida i vol relacio-
nar-se amb els altres des de la
veritat i l’honestedat.
El director madrileny, que

en cinc anys s’ha convertit en
un nom imprescindible als es-
cenaris espanyols –el Lliure

reposarà al maig la seva versió
d’Un enemic del poble protago-
nitzada per Pere Arquillué–
diu que Alcestes “és un home
que diu que ja n’hi ha prou i
no accepta el joc callat que
ens va adotzenant de mica en
mica”. Un personatge “que re-
presenta la capacitat de l’ésser
humà per millorar, que creu
que hem de comportar-nos
d’una altra manera, des de la
veritat, i que es converteix en
misantrop només al final de
l’obra, quan es cansa de conti-
nuar lluitant i vivint amb uns

homes que són
llops per als altres
homes”.
Per a Israel Ele-

jalde, que dóna vi-
da al protagonista
del muntatge, “Al-
cestes representa
l’ésser humà en la
seva màxima di-
mensió de puresa i
dignitat”. “Amb ell
–prossegueix–, la
representació fun-
ciona com un mi-
rall. El públic es
pregunta com de
lluny es troba
d’aquest ser i com
de proper està dels
altres. Xoca amb la
podridura moral a

la qual ens hemacostumat, pe-
rò és contradictori, perquè
s’enamora d’una persona que
representa l’oposat al que bus-
ca i això li provoca un dolor
immens”. Per a Del Arco, el
misantrop “és de vegades una
mica talibà, molt bèstia, però
hi ha moments, com els que
viu ell, on es necessita ser ra-
dical, i avui estem en un
moment bastant semblant”.c

Laradicalitat
del ‘Misántropo’
prenelLliure
Miguel del Arco diu que el clàssic de
Molière és “dolorosament actual”
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