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Pablo Auladell (Alacant, 1972) va ser guardonat amb el 
Premio Nacional de còmic per El paraíso perdido, de la 
qual el jurat va destacar “la gran vàlua artística i la força 
visual” en la recreació del clàssic del poeta John Milton. 

PABLO AULADELL, 
PREMIO NACIONAL 
DE CÒMIC

Més de 450.000 espectadors a Catalunya i 2,59 milions a 
Espanya van participar en la XI Festa del Cinema, 
celebrada entre dilluns i dimecres. Una xifra que marca 
un nou rècord: l’anterior va ser els 2,2 millons del 2014.

LA FESTA DEL 
CINEMA BAT  
UN NOU RÈCORD

mica dels escacs sobrepassa el tau-
ler i es fa present a la realitat: a la 
primera sala es pot veure en una 
pel·lícula muda on els dos personat-
ges que hi apareixen es barallen ar-
ran d’una disputa en el joc. Més en-
davant, a l’àmbit dedicat a les avant-
guardes russes, una versió de la tau-
la per jugar a escacs que Ródtxenko 
va fer per al pavelló rus de l’Expo-
sició Internacional de les arts deco-
ratives explica com els escacs van 
adquirir una càrrega política perquè 
també eren una forma d’oci per al 
poble. “El vermell del comunisme 
substituirà el blanc. També la 
Bauhaus, que intentava introduir el 
disseny en la vida quotidiana, fa ser-
vir el mosaic dels escacs com un dels 
eixos compositius fonamentals”, 
diu el comissari.  

Durant la Segona Guerra Mundi-
al la càrrega bèl·lica dels escacs apa-
reix amb més cruesa. “El joc de 
guerra recupera el seu punt de vis-
ta metafòric i és fet servir pels dos 
bàndols per parlar de la realitat del 
moment”, afirma Segade. Aquí es 
poden descobrir obres d’artistes 
que es van veure obligats a exiliar-
se. En aquest sentit, a l’oli de Viei-
ra da Silva La partida d’escacs el tau-
ler s’acaba apoderant de tota la 
composició, i es converteix en una 
mena de paisatge tètric que abasse-
ga els dos jugadors. També hi ha du-
es peces de Mercè Rodoreda en què 
el tauler adquireix una forta càrre-
ga existencialista.e

La mostra inclou uns escacs  
de formes molt depurades 

dissenyats per Man Ray. CÈLIA ATSET

Ángeles Santos està representada amb 
l’obra La terra (1929). MUSEU DE L’EMPORDÀ

L’Ermitage exposa 
el surrealisme 
empordanès

No és fàcil exportar talent. Tampoc no ha de 
ser senzill desenvolupar un projecte interna-
cional ni exposar a l’Ermitage de Sant Peters-
burg, un dels millors museus del món. L’admi-
nistració catalana ho ha aconseguit: el conse-
ller de Cultura, Santi Vila, assisteix aquesta 
tarda a la inauguració de l’exposició Surrealis-
me a Catalunya. Els artistes de l’Empordà i Sal-
vador Dalí a l’Ermitage. La mostra inclou 70 
obres de 29 artistes, la majoria de les quals 
provenen del Museu de l’Empordà i de col·lec-
cions particulars. El projecte pretén donar a 
conèixer a la societat russa la història de l’Alt 
Empordà a través del seu art, també crear una 
marca artística al voltant d’un pintor que té un 
gran atractiu per al públic rus si bé, pel catàleg 
d’obres enviades, dista de ser el projecte de pa-
ís ambiciós i incontestable que hauria pogut 
comptar amb la col·laboració de més institu-
cions de referència. 

Surrealisme a Catalunya. Els artistes de 
l’Empordà i Salvador Dalí és una producció del 
departament de Cultura –que ha aportat 
20.000 euros dels 80.000 que ha costat–, la Di-
putació de Girona i l’Ajuntament de Figueres. 
La coordinació ha anat a càrrec del Museu 
d’Art de Girona. Els comissaris són l’exdirec-
tora del Museu de l’Empordà Alícia Viñas i l’ar-
quitecte, historiador de l’art i membre de la Re-
ial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi Iuri 
Saveliev, amb la col·laboració de Slava Savva-
teev, director del departament d’art espanyol 
del Museu de l’Ermitage. En el primer dels tres 
àmbits de l’exposició apareixen els artistes del 
tombant del segle XIX al XX a Figueres i Ca-
daqués, com Eliseu Meifrèn, Josep Blanquet, 
Josep Bonaterra, Marià Llavanera, Frederic 
Marés i l’alemany Sigfrid Burmann. També s’hi 
poden veure obres de Joan Núñez, que va ar-
ribar a Figueres el 1905 per cobrir la plaça de 
catedràtic de dibuix de l’Institut de Figueres i 
que va tenir Salvador Dalí entre els seus alum-
nes. Per últim, l’apartat dedicat al surrealisme 
inclou treballs d’Àngels Planells, Esteban 
Francés, Ángeles Santos, Jaume Figueras i 
Evarist Planells. Un dels plats forts és l’oli de 
Salvador Dalí Somni causat pel vol d’una abe-
lla al voltant d’una magrana un segon abans de 
despertar, del Museu Thyssen de Madrid. Des-
prés de Sant Petersburg, l’exposició anirà al 
Museu del Tabac d’Andorra el 2017.e 

BARCELONA
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María Pagés balla a la 
cerca de l’amor 

tant de pes com el ball. Pagés 
s’acompanya de sis intèrprets –amb 
dos cantaors, percussió, guitarra, vi-
olí i violoncel– que ofereixen un di-
àleg interreligiós i alhora una simbi-
osi de música clàssica i flamenc en 
què s’insereixen poemes recitats i 
cantats. “Es titula Óyeme con los ojos 
però es podria titular també Mírame 
con los oídos”, assegura Pagés.  

En el flamenc mana l’emoció  
“M’interessa la possibilitat de 
transcendir més enllà de la bellesa 
i l’estètica”, afirma Pagés. Aquesta 
filosofia travessa tots els seus espec-
tacles. Aquí, a més, el repte també 
era físic: “De risc, sempre n’hi ha. 
Sempre em sento exposada, quan 
estic sola o amb companyia; aquí 
potser em reconec més jo. Ara, el 
repte era el meu cos, que ja tinc 53 
anys! Però el que és meravellós del 
flamenc és que el que mana és 
l’emoció. El cos és l’instrument i el 
gestiones en funció de com el tens”.  

Fa 26 anys que l’artista sevillana 
lidera una de les companyies priva-
des més solvents del panorama: te-
nen mitja dotzena d’espectacles en 
cartera i giren arreu del món durant 
tot l’any unes 20 persones, d’un total 
de 29 que té fixes. A més, ha fet múl-
tiples col·laboracions amb artistes 
d’altres pals i altres disciplines, des 
de l’arquitecte Oscar Niemeyer fins 
al ballarí Sidi Larbi Cherkaoui. Però 
ni l’èxit internacional ni l’esforç de 
ser empresària no li han restat ni una 
mica de passió per la dansa i les seves 
potencialitats. Les dues setmanes 
que s’estarà a Barcelona té progra-
mats tallers amb persones amb dis-
capacitat i amb estudiants de l’Ins-
titut del Teatre, col·loquis i altres ta-
llers. “La dansa és molt útil per a la 
societat”, defensa.e

María Pagés puja a l’escenari amb sis músics per ballar textos de 
Tagore, San Juan de la Cruz o José Agustín Goytisolo. DAVID RUANO

La ‘bailaora’ presenta al Mercat de les 
Flors el personal solo ‘Óyeme con los ojos’ 

La bailaora María Pagés sempre es 
deixa la pell als escenaris, però a 
Óyeme con los ojos s’hi deixa l’àni-
ma. “És el que necessitava fer ara, 
centrar-me en mi, a escoltar el meu 
cos, a observar-me a través dels sen-
tits”, afirma. Després del manifest 
feminista de Yo, Carmen, un espec-
tacle coral que reivindicava la figu-
ra de la dona i que ha tingut una gran 
acollida internacional, volia tornar 
a l’essència, en solitari. L’espectacle 
que presenta gairebé en estrena al 
Mercat de les Flors del 29 d’octubre 
al 6 de novembre és un solo que ella 
defineix com un monòleg per la càr-
rega poètica i dramatúrgica que hi 
ha darrere del ball i la música. El 
dramaturg El Arbi El Harti –marit 
de la bailaora sevillana i catedràtic 
d’història de les idees de la Univer-
sitat de Rabat– ha construït el cor-
pus literari, format per textos de 
pensadors místics de totes les èpo-
ques i religions, de San Juan de la 
Cruz a Tagore, de Mario Benedetti 
a Fray Luis de León, de José Agus-
tín Goytisolo a Ibn Arabi. 

“El centre de la qüestió és el com-
promís amb els valors ètics, la recer-
ca de l’espiritualitat”, explica l’artis-
ta. Pagés no se centra en la religio-
sitat sinó que escenifica un ritual 
iniciàtic a la recerca de l’amor: “Al fi-
nal, és això: l’amor com a religió. És 
la cerca de la felicitat”, resumeix. 
L’escenografia, “simple però con-
tundent”, és molt simbòlica i se cen-
tra bàsicament en la il·luminació, 
però també en els quatre pilars de la 
vida: “El cercle, el quadrat, el centre 
i el gir”, explica la bailaora. La mú-
sica és l’altre element crucial, que té 
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