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DEMÀ, A EL PERIÓDICO

REDUIR EL NOMBRE d’accidents és el principal
objectiu dels responsables de la seguretat viària.
EL PERIÓDICO publica demà un conjunt de
pàgines especials que inclouen una àmplia
informació relacionada amb les mesures que es
porten a terme per minimitzar i intentar evitar els
sinistres a les carreteres i autopistes. Un dels

aspectes més importants que ajuden a reduir els
sinistres són els elements que formen part de la
seguretat activa i passiva.A més dels dispositius
que incorporen els vehicles, és imprescindible
que les persones respectin les normes de trànsit
i contribueixin amb la seva bona conducta a
millorar els índexs de sinistralitat.

SEGURETAT VIÀRIA

D E  M E D I O S

Zeta
Gestión

L’editor s’ha acollit a una excedèn-
cia indefinida com a director lite-
rari de l’empresa per concentrar la
seva activitat en l’Institut Ramon
Llull (IRLL) a Catalunya. Folch, que
va ser nomenat director d’aquesta
entitat el 17 de maig passat, sem-
pre havia mostrat la seva voluntat
de compaginar el nou càrrec amb
la vinculació a Grup 62. La renun-
cia s’ha relacionat amb les críti-
ques de determinats sectors polí-
tics i de l’edició, que han conside-
rat incompatible la direcció del Ra-
mon Llull amb el càrrec en la cita-
da empresa.

Xavier Folch es
desvincula de Grup 62

Francesc Guardans, conseller dele-
gat de Lauren Films, va emetre
ahir un comunicat per sortir al pas
de les dures declaracions del presi-
dent de l’empresa de distribució i
exhibició, Antoni Llorens, en què
acusava de la situació de Lauren
dos exconsellers. «En aquests mo-
ments–diu Guardans– entenem
que l’esforç ha de concentrar-se a
assegurar la continuïtat de l’activi-
tat perquè, com més aviat millor,
es pugui arribar a un acord amb
creditors i possibles inversors que
permetin aixecar la suspensió de
pagaments».

Guardans demana calma
per la situació de Lauren
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Muñoz Molina
debuta en
el Cervantes
citant Borges

LITERATURA I HOMENATGE

Corchero i Muñoz,
10 anys en dansa
Els coreògrafs
celebren
l’aniversari amb
una obra sobre
el pas del temps

Reportatge

33 Rosa Muñoz i Andrés Corchero, en una imatge del muntatge.

CÉSAR RANGEL

Feia sis anys que Andrés
Corchero i Rosa Muñoz no

coincidien sobre un escenari. Cosa
estranya en una companyia de dan-
sa que porta els seus noms. La raó,
segons Muñoz, consisteix en el fet
que treballen molt individualment.
Però estar en dansa durant 10 anys
és motiu més que suficient per cele-
brar-ho amb un duet. Igual que pas-
sava amb Efebo o així que passin els
anys, el seu primer muntatge, en ...
de terrissa, que es representa fins diu-
menge a L’Espai, reflexionen sobre
el pas del temps.

«La terrissa –com nosaltres– té
una extraordinària capacitat de re-
sistència», assegura Muñoz. I és que
el fet que una companyia de dansa
pugui arribar als dos dígits en el mi-
croclima català la converteix en
una espècie rara, digna d’estudi. És
per això que, a partir d’ara, volen ser

coneguts com a Raravis, nom que
prenen d’un dels solos que Corchero
va construir a partir d’un poema de
Feliu Formosa. El poeta català és,
precisament, un dels 25 convidats a
la gran festa de diumenge, en què
celebraran el desè aniversari i el re-
bateig. Formosa, els músics Joan
Saura i Agustí Fernàndez i els balla-
rins Carmelo Salazar, Àngels Marga-
rit, María Muñoz i Constanza Brncic
entre altres. Tots oferiran el seu «re-
gal» en forma de performance, en un
acte que tindrà la seva seqüela el 5
de juliol a L’Estruch, el local de la
companyia a Sabadell.

«Estem en un moment de molt
canvi», reconeix Corchero mentre
rememora les penalitats viscudes
fins a consolidar el seu espai. Premio
Nacional de Danza el 2003, Corche-
ro lamenta que el reconeixement no
hagués arribat «quan realment el
necessitava».

Com tots dos reconeixen, la seva
taula de salvació ha estat haver con-
solidat, des de fa un parell d’anys,
les tasques de formació i de difusió
de la dansa des de L’Estruch. Una fei-
na que esperen continuar realitzant
d’ara endavant sempre que la Gene-
ralitat de Catalunya materialitzi les
bones intencions que ha mostrat
fins a la data. «Això d’invitar a sopar

el sector és un gest maco que l’an-
terior Govern no havia mostrat en
20 anys», apunta Muñoz. Conscient
que la dansa ha estat l’aneguet lleig
de la cultura molts anys, Corchero
es mostra menys optimista: «Encara
que es dobli el pressupost de cultu-
ra en quatre anys després s’haurà
de veure de quina manera es repar-
teix el pastís».

De totes maneres, la culpa no és
només de les institucions sinó
també dels programadors ja que,

«mentre una obra de teatre aguanta
tres setmanes en cartell, fora de
grecs i fòrums un espectacle de
dansa no dura més de tres dies».
Un fet crític en un gènere en el
qual, a causa del silenci dels mit-
jans, «que només es preocupen
pels macromuntatges», funciona es-
sencialment pel boca-orella. Malgrat
tot, com assegura Muñoz, «nosaltres
seguirem treballant la nostra argila
de forma artesanal sense recórrer a
vídeos ni efectes».<
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Amb un homenatge a
l’escriptor argentí Jorge

Luis Borges i a la viuda, María Ko-
dama, Antonio Muñoz Molina
s’ha estrenat com a director de
l’Instituto Cervantes de Nova
York. En la presentació d’aquest
seminari, que va començar ahir i
s’acabarà avui i en què participen
acadèmics dels EUA, Espanya,
l’Argentina, França, el Canadà i el
Regne Unit, Muñoz Molina va
mostrar la seva satisfacció. «És
una manera molt adequada i
simbòlica de començar la meva
feina. Aquest homenatge té per
a mi un tret de felicitat personal:
com a devot borgesià, com a
lector, escriptor, amic de María i
ara director d’aquest centre».

L’autor de Sefarad va precisar
que l’objectiu del Cervantes és di-
fondre la cultura en espanyol, in-
cloent-hi també l’Amèrica Llati-
na. «I Borges va ser una de les
veus del segle XX que més va
contribuir a fer de l’espanyol una
llengua universal». També Koda-
ma va dir estar «molt emociona-
da» amb l’homenatge.<


