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PUBLICITAT

La manera més fàcil de trobar un habitatge

T'agradaria

un apartament

a la platja?
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Calixto Bieito ultima a
Barcelona l’espectacle
que presentarà a la Fira In-
ternacional del Llibre de
Frankfurt sobre Tirant lo
Blanc, en què farà que una
organista cega imagini el
protagonista del llibre
enamorat d’una dona del
futur. La narració, atribu-
ïda a Joanot Martorell, de
la gesta èpica del segle XV
es presentarà en escena per
primera vegada vista a tra-
vés de l’òptica de Bieito,
que la convertirà en un
«retaule o cantata sobre el
goig». El director veu el
personatge de Tirant com
«l’últim cavaller» i el fa
creditor d’«una missió ro-
màntica» perquè conside-
ra que amb Tirant «es van
acabar els cavallers», idea
que, a parer seu, existeix
també en la novel·la, «que
descriu un món en el qual
els cavallers i els valors
que representaven arriben
a la fi».

El jove actor tarragoní
Joan Negrié serà Tirant a
escena, un protagonista de
rissos rossos i cara angeli-
cal abillat amb una malla
metàl·lica de cavaller me-
dieval que contrastarà amb
la donzella de la qual s’en-
amora, representada per la
cantant Beth, una dona del
futur. La versió de la no-
vel·la de l’autor valencià
es representarà en català
antic amb subtítols i amb
Negrié fent gala d’«un ac-
cent preciós» del sud de
Tarragona, segons ha re-
marcat Bieito.

El cavaller «passa tota

l’obra intentant fer l’amor
amb la noia» i, quan ho
aconsegueix i arriba a la
victòria «li arriba la mort
per malaltia i mor al llit».
«Tirant lo Blanc és, sens
dubte, una de les millors
novel·les de la literatura
europea», ha dit el direc-
tor. L’obra s’estrenarà el

27 de setembre a Berlín, i
posteriorment es represen-
tarà a Frankfurt amb motiu
de la fira del Llibre. Bieito
creu que l’important en el
cas del públic alemany és
«que els commogui l’es-
pectacle:  Tirant lo Blanc
és absolutament descone-
gut a Europa».

Serà el muntatge estrella al cartell català de la fira de Frankfurt

El tarragoní Joan Negrié serà Tirant
lo Blanc en la versió de Bieito

Negrié, en la representació de l’obra La felicitat. / EL PUNT
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� L’escriptor nord-català
Joan Daniel Bezsonoff
(Perpinyà, 1963) ha estat
oficialment convidat a la
fira del llibre de Frankfurt,
que aquest any té com a
convidada d’honor la cul-
tura catalana. «Estic fran-
cament content –va dir
ahir l’autor– no m’ho es-
perava.» Bezsonoff, que
va mostrar públicament el
seu descontentament per-
què no forma part de l’ex-
pedició alemanya en di-
verses ocasions, finalment
viatjarà a Frankfurt els
dies 10 i 11 d’octubre i
participarà en un acte al
costat de la controvertida
autora mallorquina Maria
de la Pau Janer. Amb Bez-
sonoff ja són dos els autors
nord-catalans que partici-
paran en la fira. L’altre
convidat (aquest, integrant
de la primera «llista» pre-
sentada al juny per l’Insti-
tut Ramon Llull) és Joan-
Lluís Lluís, autor, entre al-
tres obres, d’El dia de l’ós.
Els dos literats són col·la-
boradors de l’edició rosse-
llonesa d’El Punt. Bezso-
noff acaba de publicar Els
taxistes del tsar (Empú-
ries), una crònica familiar
sobre els seus avantpassats
russos que ha estat molt
ben acollida per la crítica.
Autor també de la novel·la
La guerra dels cornuts,
l’escriptor ha guanyat pre-
mis com ara el Casero.

� El director Calixto Bieito està as-
sajant aquests dies al Teatre Romea
l’espectacle estrella al cartell català
de la Fira Internacional del Llibre de

Frankfurt. La versió, de Bieito i
Marc Rosich, que inclou la música
de Carles Santos, parteix d’una pia-
nista cega que s’imagina el cavaller
Tirant lo Blanc, bojament enamorat.

El director veu el personatge de Ti-
rant com «l’últim cavaller» i el fa
creditor d’«una missió romàntica»
perquè considera que amb Tirant «es
van acabar els cavallers».

Bezsonoff anirà
a Frankfurt

V.G. / Barcelona

� La pintura veneciana i
les influències que va tenir
en l’art europeu del segle
XVIII és l’eix temàtic de
la principal mostra de la
programació de tardor que
es farà a la sala d’exposi-
cions de la Pedrera, a Bar-
celona. L’historiador de
l’art i exdirector del Mu-
seu Nacional d’Art de Ca-
talunya (MNAC) Xavier
Barral és el comissari

d’aquest projecte. El dis-
curs de l’exhibició va més
enllà d’una radiografia ar-
tística d’un lloc; també di-
fondrà una imatge global
del prestigi que Venècia va
tenir en el conjunt de l’Eu-
ropa moderna, en un pe-
ríode en què la ciutat de la
llacuna va tornar a ser con-
siderada un focus genera-
dor i difusor de tendències
artístiques, malgrat la da-
vallada de la República.

La mostra es titula Els
grans artistes i el geni de
Venècia i es constarà de
127 peces distribuïdes en
cinc grans àmbits temà-
tics: el més important serà
la pintura, que hi estarà re-
presentada amb un total de
43 olis, i es relacionarà
amb altres disciplines com
ara el dibuix, el gravat, els
llibres i fins i tot l’escultu-
ra.

Com a complement de

l’exposició, la Fundació
Caixa Catalunya editarà
també un catàleg amb
aportacions de Xavier
Barral, Mario Infelise,
Sergio Marinelli, Giorgio
Marini i Marino Zorzi, a
banda de reproduccions de
les obres amb la correspo-
nent fitxa tècnica.

La mostra estarà oberta
al públic des del 22 d’octu-
bre d’aquest any fins al 27
de gener del 2008.

La Pedrera dedicarà una exposició a
Venècia com a capital de l’art del XVIII
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� Amb el públic pendent
de la pluja que va caure du-
rant tot el dia a les comar-
ques gironines, Joan Ma-
nuel Serrat i Joaquín Sabi-
na van tancar abans-d’ahir
el Festival Castell de Pera-
lada amb un concert que
tenia totes les localitats ex-
haurides des de feia temps.

Va ser una excel·lent
cloenda per al 21è Festival
Castell de Peralada, que
tanca així la seva edició
més variada. Tot i que, de
moment, no hi ha xifres
oficials, no sembla que la
nova direcció de Joan Ma-
ria Gual hagi provat gens
malament al Festival Cas-
tell de Peralada, que
aquest any ha presentat
una programació molt
eclèctica, en què hi ha ha-
gut lloc, fins i tot, per a la
rumba catalana.

Si no fos per la malaltia

que va obligar Miguel Bo-
sé a suspendre el concert
del dia 1 d’agost, amb to-
tes les entrades exhaurides
des de feia dies –en com-
petició directa amb Serrat i
Sabina, que van ser els pri-
mers a completar l’afora-
ment–, aquesta edició hau-
ria estat perfecta, sense
suspensions per pluja i
amb un públic fidel que va
omplir la majoria dels es-
pectacles, tot i que en al-
guns casos (Miguel Pove-
da amb la Simfonietta Por-
ta Ferrada i, l’endemà, la
nit de rumba) amb les gra-
des superiors tancades i el
públic derivat a la platea.

També ha estat un gran
èxit el cicle Petit Peralada,
amb quatre espectacles fa-
miliars que han arribat a
congregar mig miler de
persones per sessió a l’en-
velat dels jardins del cas-
tell.

Serrat i Sabina tanquen
amb èxit l’edició més
eclèctica de Peralada

X. CASTILLÓN / Peralada

Serrat i Sabina durant el concert de Peralada. / EL PUNT




