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El director del Macba, Ferran Barenblit, que havia de 
deixar el museu a finals d’agost, marxa a la Universitat 
de Michigan per fer-hi de professor convidat. La segona 
quinzena de juliol s’hauria de saber qui el substitueix.

FERRAN 
BARENBLIT 
SE’N VA ALS EUA

Libertad, l’opera prima de Clara Roquet, participarà en 
la Setmana de la Crítica de Canes, que té lloc durant les 
dates del prestigiós festival. Roquet és guionista dels 
films 10.000 km, Petra i Els dies que vindran. 

CLARA ROQUET, 
AL FESTIVAL  
DE CANES

La concentració a favor de reinterpretar el 
monument franquista aquest diumenge. ACN

Tortosa rebutja 
reinterpretar  
el monument 

franquista de l’Ebre

El govern català va anunciar que començaria 
a retirar el monument franquista de l’Ebre el 
18 de juliol, el dia que es compleixen 85 anys 
del cop d’estat franquista. De fet, les prospec-
cions geològiques per instal·lar les grues que 
han de permetre treure el vestigi del mig del 
riu ja han començat. Tanmateix, hi ha una part 
de la població que es resisteix que desaparegui 
del paisatge tortosí la piràmide de ferro for-
jat de 45 metres que es va construir el 1966 per 
commemorar el 25è aniversari de la victòria 
franquista a la Batalla de l’Ebre. 

Ahir dilluns, al ple ordinari del consistori 
tortosí, es va presentar una moció popular per 
defensar la reinterpretació del monument, 
que ha estat rebutjada. Només el regidor de 
Ciutadans hi va donar suport. Movem, ERC, el 
PSC i la CUP hi van votar en contra. Junts es 
va abstenir amb l’argument que calia respec-
tar la consulta popular del 2016, en què un 68% 
dels votants va optar per la reinterpretació 
d’una obra foradada per orificis de metralla 
que es van transformant progressivament en 
ciris i creus. 

La moció la van impulsar Corembe i Tor-
tosins pel Monument, dos col·lectius que les 
últimes setmanes s’han mobilitzat per evitar 
que les grues s’emportin el monument. La mo-
ció es va presentar amb més de 1.400 firmes de 
suport, i diumenge prop de 150 persones es 
van concentrar a favor de reinterpretar-lo. Els 
que s’oposen a la retirada s’aferren al referèn-
dum del 2016 i argumenten que la reinterpre-
tació podria ser molt oberta i s’hi podria sumar 
tothom. Les associacions memorialistes insis-
teixen que el significat del monument no té 
marge d’interpretació perquè va ser part de 
“l’operació propagandística de la dictadura 
franquista per justificar la guerra i la repres-
sió política amb una suposada pau”.e
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Joan Carreras, quina 
meravellosa interpretació!

atre Nacional de Catalunya, 2018). 
Les seves constants es repeteixen 
en aquest joc metateatral i en cer-
ta manera autoparòdic on explora 
com el personatge devora l’in-
tèrpret fins a les últimes 
conseqüències i del 
qual Joan Carreras, 
sota la direcció de 
l’autor, ofereix un 
recital interpre-
tatiu ple de co-
lors i de racons.  

Ell vol la glò-
ria teatral, per a 
la qual es conside-
ra més que ben 
preparat. Vol ser el 
dolent perspicaç, in-
tel·ligent, hàbil. Però s’ha 
d’enfrontar amb la suposada 
mediocritat dels companys, dels 
tècnics i l’estupidesa del director 
mentre recita fragments de l’origi-
nal, bàsicament els monòlegs de les 
dues reines (Margarida i Lady An-

na) i el de la seva mare. I caram, 
com ens arriben! Brutal, la impre-
cació de la mare que destil·la 
l’amargor i l’odi de qui va donar vi-
da al monstre. Carreras circula 
amb una gran versatilitat per un 
text (fenomenal traducció de Joan 
Sellent) que s’accelera i frena, que 
reposa en els fragments de Shakes-
peare, que s’arrecera i s’alleugereix 

en petites dosis d’humor. S’ha 
d’escoltar, però sobretot 

mirar-li la cara. El 
rostre del dèspota 

que escridassa el 
tècnic de llums, 
el del cínic que 
s’enfot del di-
rector, el de 
l’egocèntric que 
es vanta de si 

mateix, el del su-
perb que es burla 

dels espectadors. 
Una hora i deu de 

gran teatre. 
Calderón tanca la proposta 

amb una solució talentosa. “El meu 
regne per un espectador intel·li-
gent”, diu Carreras parafrasejant 
Shakespeare. I esclar, el públic es 
posa dempeus per aplaudir-lo.e

‘Història d’un senglar (o alguna cosa 
de Ricard)’ ESPAI LLIURE FFINS AL 20 DE JUNY 

N
o s’ha de ser cap ex-
pert per saber que Ri-
card III és el perso-
natge més malvat del 
teatre de William Sha-

kespeare. Mentider, sibil·lí, ego-
cèntric i despòtic, Ricard III (el seu 
distintiu era un senglar blanc) 
s’encarna en l’obra de Gabriel Cal-
derón en un actor, Joan Carreras, 
que justament està assajant aques-
ta tragèdia. L’escriptura de Calde-
rón és directa, revolucionada i ju-
ganera, com vam descobrir amb Mi 
muñequita (Temporada Alta, 
2008) i Que rebentin els actors (Te-

Crítica
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Memòria i contemporaneïtat es troben 
al Dansàneu, flamant Premi Nacional 

xò li permet vincular les arts escèni-
ques amb el patrimoni natural, mo-
numental i immaterial d’aquest en-
clavament magnífic. És a dir: arts 
contemporànies que arrelen en la 
tradició. En total hi haurà una vin-
tena de propostes, entre les quals 
coproduccions pròpies. Un solo de 
Cesc Gelabert inaugura el Dansà-
neu reflexionant sobre el pes de la 
tradició mitjançant fragments de 
les seves coreografies, com la sarda-
na Enyor, el bolero Lágrimas negras 
i la seva versió de l’aurresku basc. 

Entre els concerts, destaquen Jo-
an Garriga i Carola Ortiz, que pre-
senten disc, i Maria del Mar Bonet 

i Mishima, que actuaran amb les ba-
llarines Núria Guiu i Laia Santa-
nach; a banda, la companyia de San-
tanach estrenarà Tradere. Quant a 
recuperació patrimonial, és impor-
tant l’estrena del ballet inèdit de 
Robert Gerhard Els focs de Sant Jo-
an, inspirat en les falles d’Isil, que la 
Guerra Civil va impedir que s’estre-
nés i que ara reprèn el Ballet Con-
temporani de Catalunya. També hi 
ha propostes tan originals com 
Brots transhumants: quatre dies de 
caminada amb el ballarí Magí Serra, 
el músic Arnau Obiols i l’artista vi-
sual Pepe Camps, per mirar aquell 
lloc des d’una altra òptica.e

Mario G. Sáez ballant Tradere ahir al MNAC. JOAN BLANCO / DANSÀNEU

Cesc Gelabert, Mishima i Maria del Mar Bonet, al 30è aniversari

El 15 d’abril del 1938 les tropes fran-
quistes van ocupar Isavarre (al Pa-
llars Sobirà) i van confinar els veïns 
dels pobles més pròxims a la capella 
del Roser de Sorpe. L’endemà els 
van fer caminar un quilòmetre cap 
a una borda propera i els van fer ca-
var una fossa, on van afusellar i en-
terrar una desena d’homes, dels 
quals se n’han trobat vuit. El pròxim 
26 de juliol al vespre, amb les veus 
de Sílvia Bel i Roger Mas, es recor-
daran aquells fets, que han donat 
peu a un llibre. Sobre fosses comu-
nes també es podrà veure un monò-
leg interpretat per Ivan Caelles, Pol-
do, que sorgeix del llibre de relats 
Quan arriba la penombra, de Jaume 
Cabré. Explica la història fictícia 
d’un pagès pallarès que és assassi-
nat per ser lladre de bestiar i acaba 
enterrat a la mateixa fossa que qua-
tre joves morts durant la guerra. 
Aquest doble acte serà un dels mo-
ments àlgids del festival Dansàneu, 
que se celebrarà a les valls d’Àneu 
del 25 de juliol a l’1 d’agost. 

El Premi Nacional que ha rebut 
recentment el Dansàneu ha tornat 
a posar sobre el mapa aquesta cita, 
que té 30 anys d’història però un 
present d’allò més estimulant, des-
prés que el 2015 fos refundat com a 
Festival de Cultures del Pirineu. Ai-
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LAURA SERRA

ARTS ESCÈNIQUES

FELIPE MENA / 
TEATRE LLIURE

N
o

tí
ci

a 
d

is
tr

ib
u

ïd
a 

p
er

 a
 l

´I
n

st
it

u
t 

d
el

 T
ea

tr
e


