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■ Focus representarà les seves obres
al Teatro Español de Madrid

El Grup Focus ha firmat un acord amb els teatres
municipals de Madrid per exhibir les seves produc-
cions. L’objectiu és poder explotar els seus mun-
tatges a la ciutat de manera estable, i pel que fa a
l’Ajuntament de Madrid, donar suport a la iniciati-
va privada i aprofitar el seu potencial en un mo-
ment en què el nivell de producció pública ha dis-
minuït arran de la crisi. Les primeres produccions
que es podran veure a Madrid, al Teatro Español i
al Matadero, són A cielo abierto i Roberto Zucco.

■ La Cubana obre nova etapa amb
la gira de ‘Campanades de boda’

L’èxit que La Cubana ha assolit al Teatre Tívoli
amb Campanades de boda –l’han vist prop de
250.000 persones en un any i estarà en cartell fins
al 3 de març– ha obert una nova etapa a la compa-
nyia, que havia dit que aquest podia ser el seu úl-
tim espectacle. Seguiran al peu del canó i a l’abril
començaran la gira estatal de l’espectacle.

■ Dos estudis donen pes a l’atribució
d’una altra ‘Gioconda’ a Leonardo

La Mona Lisa Foundati-
on, l’entitat propietària
d’una suposada primera
versió del cèlebre retrat
de Leonardo da Vinci, as-
segura que dos nous es-
tudis científics corrobo-
ren que l’obra no és una
còpia de la pintura del
Louvre, sinó una versió
que el mateix Leonardo
va pintar deu anys abans.

enbreu

■ La National Gallery de Washington
repassa l’obra d’Isaki Lacuesta

La National Gallery of Art de Washington repassa
fins al 24 de febrer la filmografia del cineasta giro-
ní Isaki Lacuesta. Entre les pel·lícules que es pro-
jectaran hi ha la seva opera prima, Cravan vs. Cra-
van; La leyenda del tiempo; Los pasos dobles, que
segueix els passos de Miquel Barceló a Mali i que
va ser guardonat amb la Conxa d’Or del Festival de
Sant Sebastià; La noche que no acaba, un docu-
mental sobre la relació que Ava Gardner va mante-
nir amb Espanya, i Los condenados.

ART

Les obres més icòniques de la
il·lustradora Carme Solé Vendrell
passen a ampliar el patrimoni de la
Biblioteca de Catalunya. L’artista
barcelonina assegura que ha recu-
perat la il·lusió per dibuixar.

i la consulta. Entre les obres més
icòniques de la il·lustradora barce-
lonina, que es podran consultar a la
Bilbioteca de Catalunya, hi ha el seu
primer llibre, Què són les mongetes,
Foc i Tereseta que baixava les esca-
les de Salvador Espriu.

Solé va confessar ahir que des del
2011, l’any en què va fer una expo-
sició a La Virreina, li ha costat molt
tornar a il·lustrar. Ara, però, ha re-
cuperat les ganes d’agafar el llapis.
“Com als anys 60, ara tot està per fer
i ens hem de reinventar”, va dir.
L’artista barcelonina és infatigable:
ha il·lustrat més de 700 títols entre

àlbums i llibres de text, i ha publicat
al Regne Unit, el Canadà, el Brasil,
Taiwan i el Japó.

Les obres que ahir va donar a la
Biblioteca de Catalunya represen-
ten tota la seva obra: “Des del meu
primer llibre, que és molt fresc, pe-
rò ja indica quines són les meves in-
tencions fins a Foc, que va marcar
molt una generació passant per Te-
reseta que baixava les escales, en què
vaig fer servir tècniques molt dife-
rents per adaptar-me a Espriu”, va
explicar. Solé ha adaptat nombrosos
autors: Mercè Rodoreda, Gabriel
García Márquez, Pere Calders i Ber-
tolt Brecht, entre d’altres.

El futur del Museu del Còmic
La il·lustradora no es cansa de rei-
vindicar el valor pedagògic del di-
buix i la il·lustració. Ahir per recor-
dar-ho va citar Paul Auster: “Si a un
nen no se li permet entrar en l’ima-
ginari no podrà arribar mai a enten-
dre la realitat”. La directora de la Bi-
blioteca de Catalunya, Eugènia Ser-
ra, es va comprometre a divulgar
l’obra de Solé. “Organitzarem algu-
na exposició i activitats relatives als
dibuixos”, va assegurar.

El conseller de Cultura, Ferran
Mascarell, va valorar el compromís
social de l’artista barcelonina i va
reivindicar la importància de la
il·lustració, que “ha ajudat a con-
figurar l’imaginari col·lectiu”. “Ca-
talanisme i il·lustració tenen molt
a veure, però encara no hem acon-
seguit convèncer la societat sobre
el gran valor que té”, va dir Masca-
rell, que no va concretar si el Mu-
seu del Còmic i de la Il·lustració se-
rà una realitat en un futur proper.
“S’ha de definir quines col·leccions
hi hauria, si inclouria també la
il·lustració que comença al segle
XIX o només el còmic a partir dels
anys 50 i 60, i s’han de trobar els di-
ners”, va dir.e

SÍLVIA MARIMON
BARCELONA. Els dibuixos originals
de la il·lustradora Carme Solé Ven-
drell (Barcelona, 1944) van passar
ahir a ampliar el patrimoni de la Bi-
blioteca de Catalunya. Solé va fer
donació de 163 dibuixos amb l’ob-
jectiu de garantir-ne la conservació

La il·lustradora Carme Solé vol garantir la conservació i la consulta de
les seves obres més icòniques. RUTH MARIGOT

TEATRE

Bones intencions perdudes a Groenlàndia

vant d’un reportatge de National
Geographic. Seguidament ens porta
cap a una història de ressons mito-
lògics amb unes falques d’humor fo-
ra de lloc. Faura cau víctima d’un ca-
os expositiu que mira directament
al final que l’autor tenia clar des del
primer moment. Occident està re-

presentat per Roma (Àngels Poch),
una multimilionària que busca un
remei que la curi d’una malaltia ge-
nètica. L’acompanya el marit (Oriol
Genís), descendent d’una família de
petroliers que només veu l’or negre
sota el gel. Roma, bressol de civilit-
zació, té dos fills bessons, Ròmul
(Pep Ambrós) i Rem (Òscar Castell-
ví), que hauran de superar un rep-
te, sota pena de ser desheretats. Un
antropòleg (David Vert) seduït per
la terra gelada és el guia de la trou-
pe i amic dels inuits que comanda
un vell xaman (Joan Anguera).

El text confronta dues maneres
d’entendre la vida. El materialisme
i la violència enfront de l’esperit i la
paciència. Un joc difícil que Faura
allarga massa, obligat per una deci-
sió dramatúrgica mal solucionada,
que omple d’efectes atmosfèrics,
aurora boreal inclosa. Com a direc-
tor, Faura es perd en la seva pròpia
teranyina i no sap com fer avançar
l’anècdota sense repetir-se. I la fun-
ció es fa pesada fins a acostar-nos a
aquell moment en què dius: “Acaba
ja!” Quan ho fa, ja és massa tard.e

Oriol Genís i Joan Anguera,
actors de Groenlàndia. DAVID RUANO

‘Groenlàndia’
TNC (SALA TALLERS)
13 de febrer

SANTI FONDEVILA

La intenció i la denúncia són
el millor de Groenlàndia,
l’obra de Jordi Faura, un
autor valent i amb idees
però que sovint barreja

l’oli amb l’aigua. En un mar d’illes de
plàstic i una societat occidental que
malmet la natura, Groenlàndia és
l’últim paradís on es pot trobar la pu-
resa i l’autenticitat, malgrat que amb
l’escalfament global ja sembla tot
perdut. Faura contraposa els depre-
dadors occidentals amb el respecte a
la tradició i la convivència amb una
natura inhòspita dels inuits.

La funció, l’última de la Sala Ta-
llers del TNC fins a d’aquí almenys
dos anys, està molt ben documenta-
da, i al principi ens sembla estar da-

Crítica

Carme Solé dóna les
seves il·lustracions

Les obres de l’artista barcelonina es
dipositen a la Biblioteca de Catalunya


