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5 anys de presó per haver 
‘atacat’ una obra de Monet
El 2012 Andrew Shannon va atacar una pintu-
ra de la National Gallery d’Irlanda. L’home va 
trencar el quadre de Claude Monet La conca 
d’Argenteuil amb un vaixell de vela, del 1874, 
valorat en 10 milions d’euros. Un tribunal de 
justícia l’ha condemnat a cinc anys de presó i 
15 mesos més sense entrar en cap museu.

El claustre de Palamós es 
podrà visitar un cop al mes
El claustre del Mas del Vent de Palamós es podrà 
visitar a partir del gener, un cop al mes, en unes 
rutes que gestionarà el Museu de la Pesca. El 
claustre va aixecar polèmica fa dos anys perquè 
se sospitava que podia ser una obra romànica 
en un jardí privat, però els últims estudis diuen 
que és una còpia de principis del segle XX.

PERE VIRGILI

les entrades esgotades. Si tingués 25 
anys seria diferent, però no és el cas.  

Què és l’èxit per a vostè? 
Que la gent torni a casa feliç d’haver 
passat una bona vetllada al teatre, 
d’haver vist una bona obra.  

En un artista, la felicitat pot estar 
lligada a l’èxit? 
No. La felicitat és una cosa molt di-
ferent, no té res a veure amb l’èxit. 
La idea que la felicitat i l’èxit estan 
lligades ha corromput els joves. 
Pensen que l’èxit és el camí a la fe-
licitat, però la felicitat ve del sacrifi-
ci, de la pena, de la renúncia. Per do-
minar l’ofici, he hagut de tenir mol-
ta disciplina i fer moltes renúncies. 

Reivindica un teatre simple i per a 
tothom. En quin sentit? 
Quan dic això no estic parlant d’un 
teatre comercial, sinó d’un teatre 
que mira de dir coses profundes 
amb una gran simplicitat, de mane-
ra que s’entengui immediatament. 
No m’interessa un teatre de natura-
lesa narcisista o exhibicionista que 
impedeixi la comunicació.  

Ara que està en la posició de triar, 
hi ha cap director de cinema o te-
atre amb qui voldria treballar?  
De teatre no. Tinc una responsabi-
litat amb la meva companyia, no ho 
puc fer. De cinema sí, uns quants. 
Però prefereixo no dir amb qui. No 
fos que m’oblidi algun nom i des-
prés no em cridin.e

Terrassa es consolida com  
a feu de la dansa clàssica 

la dansa clàssica amb formes més 
avantguardistes. “Hem consoli-
dat un cos de ball homogeni de 
molta qualitat que pot defensar 
qualsevol estil de dansa espanyo-
la”, deia el director.  

Terrassa comptarà amb els 
seus asos habituals. El ballet de 
Víctor Ullate hi actuarà per dese-
na vegada amb quatre peces de 
repertori (23 de maig). Hi haurà 
una funció dedicada als clàssics 
russos, amb la Giselle del Bolxoi 
de Bielorússia (5 de desembre). 
I dues companyies internacio-
nals més, el Ballet de Johannes-
burg i el Balleto di Siena, acosta-
ran les seves versions de dos clàs-
sics, un Don Quixot (24 d’octu-
bre) i una Madame Butterfly (14 
de novembre), respectivament.   

També hi haurà dues propos-
tes de dansa contemporània. La 
saragossana LaMov encetarà la 
temporada 2015 el 14 de febrer 
amb un versió renovada de La 
Ventafocs per a tots els públics. I 
la companyia d’Elx Otradanza, 
d’Asun Noales, presentarà Da 
Capo el 26 de setembre.  

El Centre Cultural de Terras-
sa vol convertir-se en referent 
nacional. Per això seguirà la se-
va recerca de nous públics oferint 
classes magistrals a alumnes i ac-
tivitats adreçades a un públic fa-
miliar, com El Trencanous (10 de 
gener) i Medea (23 de gener) de 
Thomas Noone Dance.e

El Ballet Nacional de l’Argentina, creat aquest 2014, presentarà Clar de lluna. C.C. TERRASSA 

Hi actua el ballet d’Espanya, Johannesburg i l’Argentina

Encara no s’ha tancat la temporada 
del 2014 –l’última cita serà amb el 
Ballet de l’Òpera Nacional del Rhin 
el 20 de desembre– i el Centre Cul-
tural de Terrassa ja ha presentat les 
seves apostes per a l’any nou. Serà la 
32a edició de l’anomenada Tempo-
rada BBVA de Dansa, una trajectò-
ria que consolida la ciutat vallesa-
na com a únic espai privat de refe-
rència d’aquesta disciplina. I, en es-
pecial, de la dansa clàssica.  

De les vuit propostes que ja han 
marcat al calendari, la meitat són 
internacionals i bona part són ba-
llets clàssics que oferiran un progra-
ma d’exhibició. És el cas del Ballet 
Nacional de l’Argentina, que passa-
rà per Terrassa el 25 d’abril en la se-
va primera gira internacional. Tam-
bé hi actuarà el Ballet Nacional 
d’Espanya, el 15 de març. El seu di-
rector, Antonio Najarro, va explicar 
ahir que oferirà un programa “al 
màxim d’ampli i profund sobre 
l’origen i l’evolució de la dansa espa-
nyola”. Es podrà veure Farruca, una 
peça de flamenc ortodox “en estat 
pur”; una peça per observar l’es-
tructura del Ballet Nacional, execu-
tada amb gran simetria, Ritmos; el 
solo Viva Navarra, una composició 
sobre la jota, i Suite Sevilla, coreo-
grafia del mateix Najarro que des-
criu paisatges andalusos fusionant 
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Valentí Puig 
deixa el CoNCA 
molest amb “la 
deriva” del país

L’escriptor Valentí Puig, nascut a 
Palma l’any 1949. PERE TORDERA

L’escriptor mallorquí Valentí Puig 
ha dimitit com a membre del Con-
sell de les Arts i la Cultura (CoNCA). 
“El principal motiu de la meva deci-
sió és expressar un desacord pro-
fund amb l’actual deriva instituci-
onal de Catalunya”, explica Puig en 
la carta que va enviar el 3 de desem-
bre al president del CoNCA, Carles 
Duarte. Segons Puig, “la política es-
tà afectant les institucions”. Tan-
mateix, precisa que la seva renúncia 
no implica “cap discrepància amb el 
CoNCA ni amb les seves evolucions 
futures”. “Ben al contrari –afegeix–: 
considero que és un espai que, més 
enllà de la política, pot contribuir, 
i de fet contribueix, a incentivar una 
cultura plural, inclusiva i de quali-
tat, tot i les constriccions que sovint 
pateix”.  

Puig, que recentment ha publicat 
la novel·la La vida és estranya 
(Proa), també assegura que partici-
par en els treballs del consell “ha es-
tat un honor i un plaer, perquè hi ha 
un clima que contrasta amb les divi-
sions que ara mateix veiem en la vi-
da pública catalana”.  

“Contribució excel·lent” 
El president del CoNCA, Carles Du-
arte, no va voler valorar ahir les mo-
tivacions polítiques que han portat 
Puig a dimitir, però sí que va desta-
car que “la contribució” de l’escrip-
tor mallorquí ha sigut “en tot mo-
ment excel·lent” des que va ser no-
menat membre del consell pel Par-
lament fa dos anys. Dels set 
membres del CoNCA, tres han de 
ser renovats al gener; Valentí Puig 
serà un d’ells.e
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