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DISSABTE 13
CAMBRILS
● A les 9 h, Cooperativa Agríco-
la, mitjans mecànics

SANTA COLOMA DE QUERALT
● A les 12 h, cobla Costa Brava
(exhibició de danses)

DIUMENGE 14
BARCELONA
● A les 18 h, pl. de Sant Jaume,
cobla Baix Llobregat

BLANES
● A les 12 h, pg. del Mar

CARDEDEU
● A les 12 h, ermita de Sant Hi-
lari, cobla Iluro (aplec d’ermita)

NAVATA
● A les 13 h, cobla Costa Brava
Palau-Sacosta
● A les 11.45 h, pl. de l’Església

PUIGPARDINES
● A les 11 h, Ermita de S. Antoni,
cobla La Principal de Porqueres

RIUDELLOTS DE LA SELVA
● A les 16.30 h, Pavelló d’Es-
ports, cobles Mil·lenària i Ciutat
de Girona

SANTA SUSANNA
● A les 18 h, Pavelló Municipal

d’Esports, cobla La Flama de
Farners

VILADECANS
● A les 12 h, pl. de la Vila, cobla
Ciutat de Cornellà

VILAFRANCA DEL PENEDÈS
● A les 12 h, rbla. de Sant Fran-
cesc, cobla Reus Jove

DILLUNS 15
BARCELONA
● A les 10 i 11.30 h, Palau de la
Música Catalana, cobla Sant
Jordi-Ciutat de Barcelona (cicle
Les Escoles al Palau)

DIMECRES 17
SABADELL
● A les 13 h, Hotel Urpí, cobla
Jovenívola de Sabadell (con-
cert)

DIJOUS 18
FIGUERES
● A la tarda, cobla La Principal
de la Bisbal (concert)

AgendadeSardanes
Òscar Igual

MUSEUS
El Guggenheim rep
més públic gràcies a
la manca de violència
El director del Guggenheim de
Bilbao, Juan Ignacio Vidarte,
va atribuir a l’absència de vio-
lència les bones xifres de visi-
tants del museu, que el 2006
ha superat el milió de visitants
i ha crescut un 4,52% respecte
a l’any anterior. Per Vidarte,
és “innegable” que la situació
ha estat positiva, però alhora
resulta “impossible assignar
un percentatge de causalitat”.
Vidarte considera que un re-
torn d’ETA a la violència seria
perjudicial per al museu.
D’albra banda, el centre ha ar-
ribat a un nivell d’autofinança-
ment del 75%.

DANSA
‘El trencanous’
reinventat per David
Campos, al Condal
La companyia de ballet de
Santa Coloma de Gramenet
David Campos s’instal·la a par-
tir d’avui al Teatre Condal amb
una versió contemporània del
clàssic El trencanous de Txai-
kovski. Amb l’objectiu de di-
fondre la dansa entre el públic
massiu, Campos ha redisse-
nyat aquesta peça clàssica, es-
pecialment acostant el segon
acte a un llenguatge més actu-
al, amb referents al cinema, el
còmic, la publicitat i l’audiovi-
sual en general.

LITERATURA
Atxaga ingressarà al
març a l’Acadèmia de
la Llengua Basca
L’escriptor Bernardo Atxaga es
convertirà el mes de març vi-
nent en acadèmic numerari de
la Reial Acadèmia de la Llen-
gua Basca, l’Esukalzaindia.
L’acte es farà a la localitat
natal de l’autor, Asteasu. Al
maig també hi ingressarà
Mikel Zalbide en substitució
del desaparegut Patxi Altuna.

Cultura
enbreu

MorYvonne
deCarlo

L’actriu havia participat en pel·lícules
com ‘Els deu manaments’ i havia estat
la mare a la sèrie de la família Munster

Yvonne de Carlo en una imatge de la seva època daurada a Hollywood ■ REUTERS

Esteve Riambau
BARCELONA

Yvonne de Carlo, l’actriu
que havia interpretat Salo-
mé, Xahrazad i la dona de
Moisès, va morir dilluns a
Los Angeles. Tenia 84 anys i
s’havia especialitzat en pa-
pers exòtics però els seus
orígens havien estat molt
humils. La seva mare, aban-
donada pel marit quan ella
només tenia 3 anys, volia
que fos actriu a qualsevol
preu. La va dur des de Van-
couver (Canadà), on havia
nascut, fins a Hollywood en
dues ocasions. La primera
no va quallar. A la segona, el
1940, va ser la vençuda,
però primer va haver de
pujar tots els graons de l’es-
calafó professional, des de
corista en musicals teatrals
fins a petits papers de se-
cretària.

La seva primera aparició
com a protagonista es va
produir amb Salomé, la em-
brujadora (1945) i aquesta
identificació amb la ballari-
na que exigeix el cap de
Joan el Baptista damunt

d’una safata la va encasellar
en papers exòtics. Els seus
atributs físics destacaven
per damunt de les seves fa-
cultats interpretatives, i
mentre se li atribuïen rela-
cions sentimentals amb
Burt Lancaster, Robert
Stack, Howard Hughes, Ro-
bert Taylor i Billy Wilder,
Hollywood la va identificar
sistemàticament amb les
protagonistes de melodra-
mes ambientats en escena-
ris llunyans.

Membre de la generació
d’Ava Gardner i Rita Hay-
worth, va ser la successora
de Theda Bara, aquella
“vampiressa” del cinema
mut que en realitat es deia
Theodosia Goodman i se li
atribuïa haver estat engen-
drada al bell mig del desert
del Sàhara, quan en realitat
era natural de Cincinnati.
Amb el pseudònim de Yvon-
ne de Carlo, Peggy Middle-
ton –aquest era el seu nom
real– va prestar el seu físic
a La esclava libre (1947),
Casbah (1948), El halcón
del desierto (1950) o El ca-
pitán Panamà (1952).

Tampoc no podia faltar en
el repartiment d’Els Deu
Manaments (1956), on in-
terpretava la dona d’un
Moisès encarnat per
Charlton Heston.

Com tantes altres estre-
lles de Hollywood, als anys
60 es va passar a la televi-
sió. Va provar sort amb
westerns com Bonanza i El
Virginiano però va obtenir
la popularitat com a la mare
de la família Munster. Va ac-
ceptar el paper per pagar
les factures del metge del
seu marit, ferit en un ro-
datge, però l’èxit li va som-
riure d’una forma inespera-
da. Casualment, Al Lewis,
l’actor que encarnava l’avi
d’aquesta sèrie de terror en
clau paròdica, també va
morir fa uns pocs mesos.
Activa fins a mitjans dels
90, malgrat que només en
petites aparicions a la peti-
ta pantalla, Yvonne de
Carlo era una de les estre-
lles supervivents de l’època
daurada de la fàbrica de
somnis, aquella que fabri-
cava els seus productes en
cinemascope i tecnicolor. ■

Calvodescarta les
exempcionsfiscals

Ramon Palomeras
MADRID

La ministra de Cultura,
Carmen Calvo, ha anunciat
que les exempcions fiscals
–crèdits tous, rebaixa d’im-
postos,...– que reclamen els
productors no s’aplicaran
en la futura llei del cinema
prevista per al febrer. Com
anunciava ahir, mentre in-
augurava la nova seu de

l’Acadèmia del Cine a Ma-
drid, “la reforma fiscal com-
porta uns costos inassumi-
bles per al govern”. Malgrat
tot, FAPAE, l’associació de
productors espanyols, con-
fia que tot arribarà a bon
port, ja que la modificació
de la normativa fiscal depèn
del ministeri d’Hisenda i no
del de Cultura, i ningú
d’aquell organisme els ha
dit el contrari. ■
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