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passant per la recepció de l’edifici, hi ha la
biblioteca antiga, amb la seva tarima, i els
seus milers d’exemplars arrenglerats. Algú
pensarà que fa tuf de resclosit. És una op-
ció. L’altra, millor, és la de meravellar-se,
que ve de meravella. Una meravella, segons
el diccionari, és una “cosa que colpeix
d’admiració per la seva bellesa, grandesa...”
Tot plegat, doncs, descobriment. ❋

Pinzellades
A dalt, ‘Nens llegint
(Francesc i Josep)’,
de Francesc Gimeno.
A sota, a l’esquerra,
‘El vell Joy o
Devoció’, de Joaquim
Mir. Al costat, ‘La
secretària’, de Xavier
Nogués

Les cartes de ‘9 maletes’, a
Sabadell

 maletes, dirigida per Joaquim Oristrell i
protagonitzada per Mercè Sampietro i Eduard
Iniesta (autor de la música també), fa estada aquest
cap de setmana –diumenge– a Sabadell. Va ser
presentada a l’octubre a Temporada Alta, ara
l’estrena pròpiament fora del context d’un festival,
a Sabadell, i marxarà cap a la Sala Muntaner, a
Barcelona, per instal·lar-s’hi. 9 maletes és teatre i és
música. Iniesta i Sampietro es posen a la pell de
dos col·leccionistes de vides alienes. Es presenten a
si mateixos a través de les cartes que col·leccionen
obsessivament. Cartes autèntiques de personatges
tan diversos com Gandhi, Henry Miller, Marilyn
Monroe, Txèkhov, Freud i Jack l’Esbudellador…
Cadascun considera que té a les seves mans les
millors cartes mai escrites. Les cartes, a mesura que
es van obrint, van desvelant els aspectes més íntims
d’aquests personatges històrics, en un joc entre el
teatre i la música.

‘9 MALETES’
Teatre i música
Lloc i dates: Teatre Principal de Sabadell, 2 de
desembre, a les 18 h
Web: www.uiu.cat

Dalí, amb els rubinencs
a productora rubinenca La Cresta va estrenar fa

poc el documental Després de les aigües, per fer
memòria de la rierada tràgica del 1962. Ara
presenta un nou projecte, demà, a Rubí, el
documental Dalí i el Crist del Vallès. Història d’un
quadre. Aquest treball investiga la possibilitat que
Dalí s’inspirés en el poble de Rubí a l’hora de crear
una peça que molts no dubten a qualificar d’obra
mestra del pintor, El Crist del Vallès. Salvador Dalí
va pintar el quadre i el va regalar perquè se
subhastés i així recaptar fons per als damnificats de
la rierada. Dada que molts rubinencs desconeixen.
Recentment, es va fer la presentació del projecte i
l’anunci de la projecció. Allí, el director, Blai
Farran en va explicar el contingut del documental,
una narració, “a través de cinc experts en aquest
quadre i el seu autor, del procés de creació
d’aquesta obra de l’artista empordanès i de tot allò
que en ell es pot veure”. El rodatge d’aquest
material s’ha fet en exteriors de Rubí i Cadaqués,
amb interiors de la casa de Dalí a Portlligat i el
Museu de Cadaqués.

DALÍ I EL CRIST DEL VALLÈS
Teatre Municipal La Sala, a les 19 h
Web: www.cresta.cat i www.facebook.com/cresta.cat
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‘LA NOCHE DE
LOS CUCHILLOS’
Marcos Eguiguren
Una nova intriga:
Marc Eguiguren
(Badalona, 1959)
s’estrena com a
novel·lista amb La
noche de los
cuchillos (Stonberg
Editorial, 2012), que
va ser presentada a
Badalona fa uns
dies. Un possible
crim comès fa
dècades i un amor, i
Solsona com a teló
de fons. Marcos
Eguiguren,
professionalment, es
mou en el món de
l’empresa, i sobre
aquesta matèria ha
publicat diversos
llibres i articles.

Cara a cara Iniesta i Sampietro. JORDI RIBOT/ICONNA
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