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■ El professor de la UdG i expert
en història de la comunicació Lluís
Costa ha publicat la traducció al
castellà i ampliació del seu llibre
Las construcciones nacionales: en-
tre el imaginario y la realidad, on
defensa que el Govern espanyol
aplicava també a Catalu nya els
mateixos principis que regien per
a les colònies de Cuba i Puerto
Rico.

Costa estableix paral·lelismes
entre les construccions nacionals
a Cuba i a Catalunya, on el senti-
ment identitari parteix de «pro-
postes molt obertes» perquè s’ha
d’integrar gent d’una gran diversi-
tat social i diferents procedències
(a Cuba els africans), en contrapo-
sició a Espanya, on el nacionalis-
me fomenta «un model educatiu
més retrògrad basat en la memo-
rialització de la llista dels reis gots
o en el mite de Numància».

Costa és partidari de mètodes
d’ensenyament que connectin
amb l’escola moderna de Ferrer i
Guàrdia, a diferència de l’Espanya
que deixa l’ensenyament a mans
de l’«adoctrinament» que practica
l’Església catòlica. «Jo advoco per

un nacionalisme permanentment
en construcció que permeti la in-
corporació de gent nova en un
projecte comú, encara que això
pugui comportar la renúncia a al-
gunes tradicions pròpies», afirma
Costa.

Nacionalització
Tal com escriu, en el pròleg, el pro-
fessor de la Universitat de Puerto
Rico, Bruno Ferrer, Las construc-
ciones nacionales: entre el imagi-
nario y la realidad representa «una
aportació molt significativa sobre
les nacions, els nacionalismes, els
processos de nacionalització i
com l'educació i la història escolar
són una part important de tot
això».

Segons Bruno Ferrer, com molt

bé indica Lluís Costa, la historio-
grafia i l'aproximació a la pròpia
societat i història en l'àmbit esco-
lar «són essencials en la construc-
ció, difusió, consolidació i as-
sumpció popular d'una conscièn-
cia col·lectiva, d'una identitat na-
cional. 

«Acadèmia, invenció literària i
escola es barregen i el resultat és
un cànon escolar, uns referents,
uns suposats valors i un relat de
l'origen compartits», conclou en el
pròleg.

Costa arriba al seu llibre a con-
clusions sorprenents per als pro-
fans de la societat cubana, com ara
que «els cubans no són antiespan-
yols, no renuncien a la cultura es-
panyola; són més antiianquis que
antiespanyols».

Lluís Costa publica l’edició
castellana ampliada de «Las
construcciones nacionales»
El professor de la UdG sosté que el Govern espanyol aplicava també
a Catalunya els principis que regien les colònies de Cuba i Puerto Rico

A arón Zapico, des del clave,
controla amb sobrietat i
energia els músics de la

formació que lidera al costat dels
seus dos germans. Una família
musical en qui Ibercamera ha tor-
nat a confiar per la seva a tem-
porada a l'Auditori de Girona. 

Tot i que la sala Montsalvatge és
massa gran per una formació
cambrística com aquesta, el
tremp vitalista de les seves evolu-
cions amb els concerts, simfonies
i sonates en trio va ajudar a resol-
dre prou bé el que podria haver
estat un obstacle important per
arribar al públic. En els pianíssims

va costar força escoltar alguna
cosa i és una llàstima perquè en el
joc de dinàmiques Forma Antiqva
sap donar el millor d'ella mateixa. 

El primer violí, Jorge Jiménez,
va demostrar habilitat i musicali-
tat però per aquest repertori li va
mancar l'habilitat dels grans so-
listes perquè Vivaldi és molt exi-
gent en el virtuosisme però també
en la destresa per reblar satisfac-
tòriament els temps lents melan-
giosos. Malgrat això va tenir mo-
ments de gran músic. 

El continu d'aquesta formació
va palpitant al llarg de les obres
amb molt bona sintonia. Tenen
una forma de tocar el continu
molt dinàmic sense gens d'enqui-
lossament i van aportar una molt
bona part per l'èxit de l'espectacle. 

Molt remarcables el violoncel
càlid i ben perfilat en les articula-
cions de Ruth Verona que es pot
fer extensiu al bon treball del con-
trabaix de Jorge Muñoz. L'acom-
panyament al clave de Zapico va
ser molt discret i poc imaginatiu
però el resultat final és franca-
ment més que notable.

Barroc trepidant amb
Forma Antiqva
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Forma Antiqva, Aarón Zapico
(director). D Auditori de Girona, 28
de gener.
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■ El Teatre de Salt estrenarà dis-
sabte vinent (h) l’aclamada La
Calavera de Connemara, una
obra escrita pel dramaturg Martin
McDonagh, dirigida per Iván Mo-
rales i amb un repartiment de luxe
integrat per Pol López (Mick
Dowd), Marta Millà (Maryjohnny
Rafferty), Oriol Pla (Mairtin Han-
lon) i Xavi Sáez (Thomas Hanlon).

McDonagh és el primer autor
teatral, després de Shakespeare,
al qual Londres va programar pa-
ral·lelament  espectacles. El dra-
maturg irlandès és autor de La rei-
na de la bellesa de Leenane, la seva
opera prima que el va portar a es-
criure dos episodis més, creant
una trilogia juntament a La Cala-
vera de Connemara i El Solitari
Oest. De la seva trajectòria també
cal destacar la guardonada pel·lí-
cula Amagats a Bruges.

A l’oest d’Irlanda
Aquest relat teatral, projectat so-
bre una escenografia naturalista,
situa l’espectador en una comarca
rural de  l’oest d’Irlanda, Conne-

mara, a principis dels anys noran-
ta. Mick després de la pèrdua de
la seva esposa, Oona, es conver-
teix en l’encarregat de desenterrar
els cadàvers que ja fa més de set
anys que resten al cementiri local
per tal de crear nous espais per als
morts nouvinguts. Ha arribat el
moment de desenterrar Oona, i
els rumors que corrien entre els
habitants de la comarca que l’acu-
sen d’haver assassinat la seva es-
posa ressorgeixen.

L’estrena al Teatre de Salt es farà
amb les entrades exhaurides.
L’obra també es podrà veure al
Teatre de Bescanó el proper dia 
de febrer, a les  hores. 

El Teatre de Salt
estrena l’aclamada
«La calavera de
Connemara»
S’exhaureixen les entrades per a l’obra de
Martin McDonagh, que també es veurà a Bescanó

Lluís Costa. ANIOL RESCLOSA.

¡

Els protagonistes de l’obra. 

Cultura i Societat
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EDICIONES LA TEMPESTAD

LAS CONSTRUCCIO-
NES NACIONALES:
ENTRE EL IMAGINA-
RIO Y LA REALIDAD

ACN BARCELONA

■ El Centre de Cultura Contem-
porània de Barcelona s'ha situat
com la institució cultural catalana
més ben valorada per la seva qua-
litat i innovació, amb especial
menció a l'exposició dedicada a
Björk, segons ha revelat la Funda-
ció Contemporània en els resul-
tats de l'Observatori de la Cultura,
corresponent al . El rànquing
de Catalunya el segueixen el festi-
val Temporada Alta de Girona, Só-

nar, Primavera Sound, MACBA,
CaixaForum, MNAC, Teatre Lliu-
re, Fundació Mapfre (Rodin), Mer-
cat dels Flors i la Fundació Vila Ca-
sas. Catalunya, en tercera posició
entre les comunitats per la seva
oferta cultural, ha cedit el segon
lloc al País Basc, mentre Madrid
segueix al capdavant d'aquest ràn-
quing.

En l’àmbit estatal, les exposi-
cions de Picasso al Reina Sofia, la
Hispanic Society al Prado i Bill
Viola al Guggenheim situen els
tres museus, per aquest ordre, al
capdavant de la llista de les insti-
tucions culturals més ben valora-
des. 

La llista dels deu primers es
completa amb el Festival de Sant

Sebastià, el Teatro Real, el Museu
Thyssen-Bornemisza, el nou Cen-
tro Botín, de Santander que
irromp en el setè lloc, CaixaForum
(destacant la mostra de Warhol) i
els festivals PhotoEspaña i Tem-
porada Alta.

A Catalunya, el CCCB també ha
estat una de les  insígnies cor -
responents a cadascuna de les co-
munitats autònomes que ofereix
l'Observatori de la Cultura. Entre
les comunitats i ciutats amb millor
programació cultural, Catalunya
se situa en la tercera posició, per
darrere de Madrid i el País Basc. 

Pel que fa a les ciutats, Madrid,
Barcelona i Bilbao –molt a prop de
la capital catalana– repeteixen en
els tres primers llocs. 

El CCCB se situa com la institució
cultural catalana més ben valorada
El segueixen el Temporada
Alta, Sónar, Primavera Sound,
MACBA, CaixaForum, MNAC
i el Teatre Lliure


