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wLluís Bassat va ingressar ahir a la Reial Acadèmia Catalana
de Belles Arts de Sant Jordi. El publicitari va entrar com a
acadèmic de número, és a dir, amb veu i vot en el ple de la
institució i amb capacitat de ser elegit membre de la Junta de
Govern. És la primera vegada que un professional de la comu-
nicació ingressa en aquesta entitat amb més de 150 anys d’his-
tòria. En l’acte d’ingrés, Bassat va recordar els principals
noms de l’art espanyol del segle XX per concloure que “l’art
contemporani continua buscant la seva identitat”. / Redacció

wLuis Gómez Canseco és el
responsable de l’edició críti-
ca d’El Quixot d’Avellaneda
–segona part apòcrifa i bur-
lesca que va impulsar Cervan-
tes a rescabalar-se amb la
seva pròpia continuació–,
que obre la sèrie Anejos de la
Biblioteca Clásica de la Reial
Acadèmia, dirigida per l’aca-
dèmic Francisco Rico i realit-
zada amb el suport de la Fun-
dació Aquae. El volum va ser
presentat ahir a l’Acadèmia i
defensat el seu interès per
Gómez Canseco en virtut de
tres atractius: la morbositat
tafanera (l’obra era un pane-

gíric a Lope de Vega i estava
plena d’insídies contra Cer-
vantes); la certesa que es
tracta de l’estímul de la poste-
rior conclusió realitzada per
Cervantes, i en tercer lloc
que, malgrat la seva condició
apòcrifa, “no és el llibre de
cap idiota, Avellaneda era un
enemic digne”. Alhora veuen
la llum en aquesta col·lecció
Diálogo sobre la vida feliz i
Epístola exhortatoria a las
letras, de Juan de Lucena,
així com Historia de los In-
dios de La Nueva España, de
fray Toribio de Benavente,
àlies Motolonía. / P. Vallín

‘ElQuixot’ d’Avellanedaobre els
‘Anejos’ als ‘Clásicos’ de laRAE

ElReinaSofia rependipòsit 15 obresde
la col·leccióde JeanClaudeGandur

Jean Claude Gandur (centre) i Manuel Borja-Villel, ahir
VÍCTOR LERENA / EFE

wFaltava “aquest element antiart, aquest crit de dolor on es
qüestionen promeses no complertes per la modernitat” a la
col·lecció del Reina Sofia. Les cometes són del seu director,
Manuel Borja-Villel, qui ahir rebia quinze obres de la col·lec-
ció de Jean Claude Gandur en dipòsit, peces que enriqueixen
la seva col·lecció d’avantguardes de la postguerra mundial,
començant per Sarah, de Jean Fautrier –obra predilecta de
Jean Paul Sartre–, que en certa manera prossegueix el relat
del contemporani “on acaba el Gernika”. / Agències

LluísBassat ingressa a laReial Acadèmia
CatalanadeBellesArts deSant Jordi

Enric Cambray en una escena de l’adaptació teatral de Tirant lo Blanc
DAVID RUANO/TNC

ElTNCbuscaelpúblic jove
ambunfresc ‘Tirant loBlanc’
La Jove Companyia del Nacional interpreta la ‘novel·la total’

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Un llibre de mil pàgines reduït a
40 fulls, a una hora i 35 minuts
d’espectacle. I quin llibre: “Dí-
goos verdad, señor compadre, que
por su estilo es este el mejor libro
delmundo, aquí comen los caballe-
ros, y duermen y mueren en sus
camas, y hacen testamento antes
de su muerte, con otras cosas de
que todos los demás libros de este
género carecen”, afirmava un dels
personatges del Quixot de Cer-
vantes. I aquesta mateixa era
l’opinió del seu autor. El llibre, es-
clar, és el Tirant lo Blanc de Joa-
not Martorell, “la millor novel·la
catalana de tots els temps i un
pas important en la narrativa
d’Occident”, en paraules deMar-
tí de Riquer.
Unanovel·la que ha estat quali-

ficada de “total”, èpica i bèl·lica
però també eròtica, sensual i ata-
peïdad’humor, i que ara Pere Pla-
nella dirigeix fins al 29 de març a
la Sala Tallers del Teatre Nacio-
nal protagonitzada pels nou ac-
tors de la Jove Companyia crea-
da pel TNC i l’Institut del Teatre:
es tracta d’una versió àgil i fresca
dirigida a tots els públics, però

que busca sobretot atrapar els
adolescents a partir de 14 anys,
que la podran veure en funcions
escolars de dilluns a divendres,
mentre que dissabte i diumenge
hi haurà funcions per a tothom.
A més –una fita que resultava
molt difícil al TNC fins ara–,
aquestTirant lo Blanc anirà de gi-
ra i es podrà veure durant l’abril
a la nova associació de teatres
municipalsTeatres enXarxa, fun-
dada fa mig any i que s’ha llançat
a coproduir l’obra junt amb el
TNC: la peça anirà al teatre Nú-
ria Espert de Sant Andreu de la
Barca, el Municipal Cooperativa
de Barberà del Vallès, CanMasa-
llera de Sant Boi, el Despí de Sant
Joan Despí i el Clavé de Tordera.
Els seus espectadors podran

veure com Planella i Roger Còn-
sul han adaptat un llibre extraor-
dinari en el qualMartorell huma-
nitza la novel·la cavalleresca i
que en comptes de convertir el
seu protagonista en paradigma
de virtutsmorals i vigor físic, pre-
senta un home fort i valent –en-
carnat per Enric Cambray– però
que també pateix greus ferides i
necessita llargues convalescèn-
cies, i que, quan a la fi ha aconse-
guit el triomfmilitar i ha conque-

rit el cor i el cos de la filla de l’em-
perador, Carmesina, i res no li
pot impedir heretar l’imperi de
Constantinoble, mor –ironies de
l’autor– d’una vulgar apendicitis.
I al llit redacta el seu testament.
Planella explica que per al seu

muntatge s’han basat sobretot en
els episodis amorosos de la terce-
ra part del Tirant, que succeei-
xen a Constantinoble. “Era un
gran estrateg militar, però emo-
cionalment era un pobre noi, te-
nia problemes, plorava, es posa-
va trist”, apunta. Roger Cònsul,
que ha realitzat l’adaptació al cos-
tat de Planella, explica a més que
amb el llenguatge de l’obra han
estat tan fidels comha estat possi-
ble, però sempre buscant que
s’entengués.
Entre les activitats paral·leles

almuntatge, el 10 demarç hi hau-
rà una lectura musical de l’òpera
bufa de Joan Altisent En Tirant
lo Blanc a Grècia (1958), basada
en la comèdia de Joan Sales En
Tirant lo Blanc a Grècia o Quima-
na a can Ribot. La soprano Ofelia
Sala assumirà la direcció musical
d’aquesta lectura, l’entrada a la
qual és gratuïta i on participaran
el pianista Gregori Ferrer i alum-
nes de cant de l’Esmuc.c
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