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Rodoreda i la poesia coma ponts

Lapoesia és una arma carregada
de present. Per això el Govern
d’Espanya i laGeneralitat deCa-
talunya van col·laborar sense
problemes i ambplaeren la cele-
bracióahir,per iniciativadelMi-
nisterideCulturaialaseucatala-
na per excel·lència que aMadrid
és la llibreria Blanquerna, de la
taula rodona 110 anys.MercèRo-
doreda des de la poesia: un acte
quetindràlasevarèplicaaBarce-
lona,el7denovembre,alabiblio-
tecaGuinardó-MercèRodoreda.
Laideavapartirdeladirectora

generaldelLlibreiescriptoraOl-
vidoGarcíaValdés.Era laprime-
ra trobada d’aquesta mena sota
l’empara de la també primera
ocupant de l’acabada de reviure
direcció general del Llibre, dins
de l’igualmentressuscitatMinis-
teri de Cultura: un departament
queelPPdeMarianoRajoyvaes-
borrar del mapa. “Cal recuperar
el temps perdut”, va remarcar
Valdés abans d’entrar amoderar
el col·loqui i participar-hi com
unapoetamés.Ladirectora creu
que és necessari reprendre dos
canalsculturalsúltimamentobs-
truïts:eldelsautorscomaverita-
bles protagonistes de la creació
perdavantde la indústriaquedi-
fon les sevesobres–ambelPP, la

direcció general de la qual depe-
nia el món del llibre es deia “In-
dústriesCulturals”– i el del “dià-
leg de les llengües”: un requisit
per a l’altre diàleg que també es-
tavabloquejat, elde lapolítica.
A la taula rodona amb motiu

del 110è aniversari del naixe-
mentdeRodoreda hivanpartici-

par ambGarcíaValdés els també
poetes Esther Zarraluki, Maria
Sevilla iJenaroTalens.Totsqua-
tre van coincidir en el caràcter
netament poètic de l’obra de
l’homenatjadapermoltquesigui
mésconegudaper lanarrativa.
“La prosa de Rodoreda no té

res a envejar a la poesia”, va dir
Sevilla. “Ella tenia una relació
especialamblesparaules,unare-
laciódepoeta.Semprelavaig lle-
gir en clau poètica”, va assenya-
lar Valdés, que com a exemple
d’aquestavirtutalstextosdel’au-
toravaal·ludiralpròlegdeMirall
trencat:unadelessevesnovel·les
més conegudes juntament amb
LaplaçadelDiamant.!
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Valdés, Sevilla, Talens i Zarraluki al col·loqui sobre Rodoreda

“Cal recuperar el
temps perdut i
fermés cas als autors
i les llengües”, afirma
la directora del Llibre
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L’adeudePasqual fa caure
laKompanyiaLliure
El Lorca en què l’havia de dirigir només es farà aMadrid

JUSTO BARRANCO

Barcelona

La Kompanyia Lliure es dissol.
Almenys, l’actual. Es dissol, de
retruc, a causa de la dimissió de
Lluís Pasqual com a director del
Teatre Lliure. Pasqual havia de
dirigir aquest any els set intèr-
prets de l’actual Kompanyia –un
dels seus projectes més esti-
mats– en un gran muntatge, El
sueño de la vida. Un Lorca inaca-
bat que havien de coproduir el
Lliure ielTeatroEspañoldeMa-
drid.Amés,Pasqual tambéhavia
dedirigir algunsd’aquests actors
en uns monòlegs a final de tem-
porada. Uns monòlegs amb què
els actors acabarien els seus tres
anys d’estada a La Kompanyia
abansdedonarpas a altres intèr-
prets.
Peròamblamarxadeldirector

noes farà resde totplegat–de fet
el Lorca sí que es muntarà, però
només a l’Español de Madrid i
amb altres actors– i com que no
hi ha hagut temps material per
muntar nous projectes, i la
Kompanyia tindria cinc mesos
buits al calendari, la direcció
provisional del Lliure ha pres la
decisiód’indemnitzar els actors i
dissoldre el grup. D’aquesta ma-
nera, a més, el nou director o
directora del Lliure podrà deci-
dir què fa amb aquest projecte
quevacrearPasqual.

Això sí, la dissolució de la
Kompanyia no serà immediata. I
seràparticular: esproduiràalde-
sembre, desprésd’Àngels aAmè-
rica, que també protagonitzen. I
al maig se’ls tornarà a contractar
temporalment per a la reposició
d’El temps que estiguem junts,

queseràelseumuntatgefinal.En
aquest sentit, des del Lliure afir-
men que no és una qüestió de di-
ners, perquè amb les indem-
nitzacions cobraran gairebé el
mateix, sinó que durant mitja
temporadano tenien feina.
El projecte de la Kompanyia

Lliure va arrencar fa cinc anys
quan Pasqual va decidir crear
una companyia estable d’intèr-
prets joves que es formessin du-
rant tres anys amb classes però
també interpretant obres. En
aquests anys han protagonitzat
èxits comEl caballero deOlmedo
o Inmemoriam. La quinta del bi-
beró.
Algrupactual,ambdosanysde

feina i que arrencava amb la ter-
cera i última temporada, hi havia
JoanAmargós,QuimÀvila,Clàu-
dia Benito, Raquel Ferri, Eduar-
do Lloveras, Joan Solé i Júlia
Truyol. Fa uns mesos havia dei-
xat la companyia per participar
en una sèrie l’actriu Andrea Ros,
que va ser justament qui al juliol
va iniciar la polèmica que va aca-
bar amb la dimissió de Pasqual
quan va afirmar a Facebook que
eldirectorl’haviacridadaihumi-
liadafeiaquatreanysaElreiLear.
El Teatre Lliure també va in-

formar ahir de l’espectacle que
substituirà almarçEl sueño de la
vida: laLehmanTrilogy de Stefa-
no Massini, dirigida per Sergio
Peris-Mencheta.!
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El temps que estiguem junts

El Lliure justifica
la dissolució pel fet
que els joves actors
haurien estat cinc
mesos sense feina

Girona, del 5 d’octubre al 10 de desembre

Unenemigo
delpueblo
HENRIK IBSEN - ÀLEX RIGOLA - TEATRO KAMIKAZE

11 d’octubre
Teatre Municipal de Girona

UnaIlíada
LISA PETERSON I DENIS O’HARE – JUAN
CARLOS MARTEL – EDUARD FARELO

13 d’octubre
Teatre de Salt

Calla,Hamlet,Calla
LAURA BLANCH BIGAS – RAMON BONVEHÍ ROSICH -

CARLA ROVIRA PITARCH

12 d’octubre
El Canal (Salt)

Traviata
BENJAMIN LAZAR - THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD

14 d’octubre
Auditori de Girona

Novolemcallar
#VeusTA

Un festival de amb el suport de

100 espectacles, 100 veus
www.temporada-alta.com


