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Una apli amb la poesia  
de Miquel Martí i Pol
Avui es presenta a Roda de Ter L’Univers Po-
ètic de Miquel Martí i Pol, una aplicació edu-
cativa per a dispositius mòbils, compatible 
amb les pissarres digitals de les escoles, que 
posa a l’abast dels joves d’entre 4 i 10 anys la 
poesia de l’escriptor. L’apli il·lustrada permet 
jugar amb les poesies, recitar-ne i escriure’n.  

El festival de Santa 
Florentina busca seu
El Festival de Santa Florentina està buscant 
una nova ubicació per a l’estiu del 2016. Cal-
des d’Estrac ha renunciat a acollir aquesta ci-
ta de música clàssica pel seu cost (70.000 eu-
ros l’última edició). El festival va aterrar a 
Caldes l’any passat després de 16 anys al cas-
tell de Canet de Mar que li dóna nom.

somni a la realitat” i “El retratista 
del modernisme”. 

Pinós ha comparat l’exposició 
amb la inauguració del museu ara fa 
sis anys. “Ha significat gairebé fer 
un museu nou. Hem buidat el 80% 
de l’espai expositiu i l’hem dedicat a 
l’obra de Casas”, assegura Pinós. El 
comissari de l’exposició explica que 
el museu va començar a treballar 
per commemorar l’aniversari de 
l’artista força abans que ho fes la Ge-
neralitat. “Quan vam comprar el do-
mini de la web, la Generalitat enca-
ra no havia fet gairebé res; no van 
anunciar el pressupost fins poc 
abans de Nadal”, diu Pinós. A l’ex-
posició hi ha peces de 70 col·lecci-
ons, gran part particulars, a més 
d’institucions com Banc Sabadell, 
Codorníu, Fernando Pinós Galeria 
d’Art, la Fundació Vila Casas, la 
Fundació Manuel Rocamora, el 
MNAC, el RACC, Marc Martí i el 
Museu de la Garrotxa, entre d’al-
tres. Ramon Casas. La vida moderna 
es podrà veure fins al 8 de maig.e 

Lorca i Pasqual, 
història de dos 

germans bessons

El traspunt

●● Per què Federico García Lorca? Per què 
mai Yerma? Com ha sigut la relació entre Llu-
ís Pasqual i el gran poeta? Hi ha un conjunt de 
qüestions que sobresurten en l’itinerari artís-
tic d’un dels més grans directors teatrals cata-
lans, Lluís Pasqual, i que ara ens respon en un 
llibre singular, original i tan ple de sinceritat 
com de profunditat, fruit no només de l’expe-
riència sinó de la lectura i la conversa al voltant 
de qui ell considera com un germà. Encara més, 
com un bessó: Federico García Lorca. “Un mi-
rall en el qual mirar-me, un reflex com a refu-
gi, molt més savi que jo pel fet de ser poeta”.  

● Una mena de dietari De la mano de Fede-
rico (Arpa) s’acosta a les maneres d’un diari vi-
tal sense ser-ho estrictament, ja que l’autor, 
que descriu aquells moments que li retornen 
a la memòria o les notes en alguna agenda amb 
reflexions sobre Lorca tan agudes com senzi-
lles, mostra d’un coneixement exhaustiu del 
poeta. Pasqual fa servir un llenguatge directe 
i culte però gens solemne ni artificiós. Una es-
tructura i una redacció que ens recorden el me-
ravellós llibre de memòries de Peter Brook, Hi-
los de tiempo (Siruela). I tractant-se de dos bes-
sons nascuts el 5 de juny, d’anys diferents, es-
clar –1898 i 1951–, no és estrany que hi brollin 
qüestions familiars i anem descobrint les seves 
històries paral·leles.  

● Roda el món Viatgem, doncs, de la mà de 
Lorca i de Pasqual per Alexandria, Bogotà, Pa-
rís, Milan, Buenos Aires, Madrid, ja sigui per 
conferències o per preparar espectacles sobre 
el poeta granadí. I viatgem també a l’apassio-
nant i sempre desconegut món de com s’aixe-
ca un espectacle teatral. Com, quan i per què 
Pasqual va portar a l’escenari El público és una 
llarga historia en si mateixa. Molts companys 
de viatge. Actors, actrius, directors, la musa 
Núria Espert. Viatges i reflexions. “A Federi-
co cal intentar llegir-lo amb els ulls i amb les 
orelles. Recolzar l’orella al llibre i escoltar-ne 
el so. Que fonamental que és trobar, endevinar, 
el ritme en la seva poesia per arribar al conei-
xement de les seves emocions més íntimes”. 

● Anècdotes i una trapelleria Com era la veu 
del poeta? No hi ha gravacions. Però per a l’es-
pectacle Comedia sin título –text inacabat que 
Pasqual va estrenar el 1989–, se la va inventar. 
I també hi ha la reivindicació del Lorca com-
promès amb les dones, amb els gitanos i amb la 
llibertat del qual poques vegades es parla. Per 
fi, una excusa per conèixer Lluís Pasqual de la 
mà de Federico García Lorca.e
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Per què no al MNAC?
Sitges. Un dels comissaris de la mos-
tra que s’inaugurarà al novembre, 
Francesc Quílez, forma part de 
l’equip del museu, i una vintena 
d’obres seran seves. “El MNAC ac-
tua a dins i a fora del museu, i tot és 
Museu Nacional: el Modernisme al 
Brasil i a la Xina, Calsina i Guinovart 
al Museu de Montserrat o aquest cas 
de Ramon Casas”, diu Serra, abans 
de subratllar: “Té molts projectes i 
alguns passen a casa i d’altres no, pe-
rò formen part de la nostra actua-
ció”. En lloc de la gran exposició de 
Ramon Casas, el MNAC –que en els 
últims anys només ha dedicat mono-
gràfiques a artistes que mai n’havien 
tingut, el cas de Carles Casagemas, 
Gabriel Casas i Xavier Gosé– acolli-
rà a l’octubre una mostra que reflec-
teix la tasca d’investigació del centre, 
Ramon Casas i les ombres xineses 
d’Els Quatre Gats.e

Ramon Casas és un dels grans artis-
tes de la història de l’art català. Per 
això, crida l’atenció que l’única expo-
sició de l’Any Ramon Casas que es 
veurà a Barcelona l’organitzi una en-
titat privada, el Museu del Moder-
nisme, i no un museu públic. Si el 
Museu Nacional d’Art de Catalunya 
és la casa gran del Modernisme, on 
Casas està molt ben representat, el 
més lògic seria que hagués organit-
zat una nova retrospectiva de Casas, 
després de la que va presentar l’any 
2000. Però Pepe Serra, el director 
del MNAC, en un gest de gosadia i ge-
nerositat, en lloc de mostrar-la a 
Montjuïc, on hauria rebut unes xi-
fres de públic sucoses, l’ha coorga-
nitzada amb el Museu de Maricel a 
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