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Dosactors,
tresvides
La Biblioteca de
Catalunya obre la
temporada amb
moviments de tango

Teresa Bruna
BARCELONA

Cosa de dos..., de Gloria
Montero, amb traducció de
Ricard Salvat, obre la tem-
porada de la Biblioteca de
Catalunya amb el privilegi
de ser el primer espectacle
que s’hi representa després
de la seva incorporació ofi-
cial als nous teatres de Bar-
celona. Un espai magnífic
per a un text fragmentat en
tres relats sense cap lligam
entre ells, que proposen
una doble reflexió: sobre si-
tuacions intimistes a casa i
sobre el moment històric
que es viu a l’exterior. L’in-
terpreten Lurdes Barba i
Francesc Lucchetti, dirigits
per Rafel Duran. Hi inter-

venen els ballarins de tango
Alejandra Testi i Claudio
Creccente.

Un matrimoni, una
mare, un fill i dos germans
són els protagonistes de les
tres històries que parlen de
conflictes del passat que
tenen origen en els tabús
sexuals, amb un rerefons
de com es vivia la guerra a
la comarca i successos més
actuals. “El teatre ens dóna
l’oportunitat de reinventar
els nostres conflictes quoti-
dians. Ho podia fer amb sis
actors, però amb dos el pú-
blic pot disfrutar dels can-
vis que fan”, diu Duran. En
aquest aspecte, Gloria Mon-
tero afegeix: “Deixar el teu
treball en mans de creadors
que afegeixen coses mera-
velloses és... màgic!”. Tres
grups de mobles de dife-
rents èpoques conformen
l’espai escènic, concebut
per Montse Amenós i Rafel
Duran. ■

Lurdes Barba i Francesc Lucchetti inauguren oficialment la
Biblioteca de Catalunya com a nou espai escènic ■ DAVID RUANO

LluísPasqual
deixa ladirecció
del’Arriaga
deBilbao

Redacció
BARCELONA

Lluís Pasqual va anunciar
ahir en roda de premsa que
no revalidarà el seu càrrec
com a director artístic del
teatre Arriaga de Bilbao. El
seu compromís amb l’enti-
tat acaba el 31 de desem-
bre, data del venciment del
contracte que va signar
l’abril del 2004.

Segons fonts de l’agència
Efe, la decisió va ser presa
“de mutu acord” per les dues
parts. Les mateixes fonts
van anunciar que la marxa
de Pasqual no implica la des-
aparició del càrrec, que no
existia abans que el director
català signés el contracte
amb la regidoria de Cultura
de l’Ajuntament de Bilbao.

A la roda de premsa, Pas-
qual va explicar que la seva
decisió respon al fet que
“sempre me n’he anat dels
llocs quan he considerat
que una etapa havia acabat
i calia començar-ne una
altra”. En aquest sentit, va
presentar el taller de for-
mació dirigit al professorat
Arts escèniques i petits es-
pectadors, l’únic que que-
dava pendent dels tres
grans projectes que s’havia
compromès a tirar enda-
vant com a director artístic.
Els altres dos són la pro-
ducció de Hamlet i La tem-
pesta, de Shakespeare, i el
programa L’aventura del
teatre, per acostar el teatre
als nens de 7 a 12 anys.

Pasqual va puntualitzar:
“He estat feliç treballant
aquí. El teatre Arriaga segui-
rà sent la meva casa quan
m’emporti els meus llibres i
les meves maletes”. ■

Poesia iacció
alsaltd’aigua

El Festival de les Escaules arriba a la
seva tercera edició amb un Dalí inèdit

Sònia Tubert
BOADELLA D’EMPORDÀ

Una fotografia on apareix
Marcel Duchamp retratat al
salt de la Caula va servir de
pretext perquè el 2005 un
grup d’artistes organitzés
una trobada relacionada
amb l’art efímer i conceptu-
al a les Escaules. La troba-
da, batejada com La Muga
Caula, arriba a la seva ter-
cera edició i, des d’avui fins
diumenge, reunirà més
d’una trentena d’artistes,
com el grup Anna Blume
Fan Club i els poetes J.M.
Calleja i Xavier Sabater.

El festival estarà dedicat
a Salvador Dalí, que durant
les dècades dels 50 i 60 visi-
tava aquest salt d’aigua al-
menys un parell de vegades
l’any. Tot i que no hi ha cap
fotografia d’aquestes visi-
tes, els organitzadors de la
trobada han aconseguit tro-
bar un dibuix inèdit de Dalí
que, segons el director ar-
tístic de La Muga Caula,
Joan Casellas, “és una
prova gràfica de la seva pre-
sència a la zona perquè hi
surt de forma esquemàtica
el salt d’aigua i està datat a
les Escaules el 1968”.

Ara aquest mateix salt
d’aigua ha servit per inspi-
rar un muntatge fotogràfic
de Casellas que és la base

del cartell del festival en
què, durant tres dies, dife-
rents espais públics de les
Escaules seran l’escenari de
recitals. Entre els actes més
destacats, hi ha la repre-
sentació de l’obra dadaista

Ursonate, que servirà per
inaugurar la cita. També es
faran conferències sobre
Dalí i la seva relació amb els
salts d’aigua, i Rubén Bar-
roso presentarà el seu pro-
jecte documentalista. ■

Un muntatge fotogràfic de Joan Casellas serveix de base per
al cartell del festival de Boadella d’Empordà ■ CASELLAS


