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E
n l’única ortunitat que vaig 
tenir de dinar amb l’inobli-
dable Ángel González, el 

poeta va comentar que havia ac-
ceptat pertànyer a l’Acadèmia 
de la Llengua amb l’objectiu que 
adoptés una paraula d’enorme 
ús i poc prestigi: «puticlub». El 
neologisme era un dels molts or-
fes repudiats per prejudici. Per 
ser una autèntica casa de la llen-
gua, l’Acadèmia havia d’allotjar 
aquests proscrits.
 La tasca de fixar un idioma sol 
anar a remolc de la realitat; a tal 
extrem que Julio Cortázar es refe-
ria al diccionari com a «Cementi-
ri», amb solemne majúscula. 
 El Diccionario panhispánico de 
dudas es va crear fa poc per re-
parar la falta de correspondèn-
cia entre les normes filològiques 
i el llenguatge en curs. A la mane-
ra dels grans diccionaris angle-
sos, defineix les paraules pel seu 
ús en el periodisme i la literatu-
ra. Al final del diccionari aparei-
xen els títols consultats. Vaig des-
cobrir amb gust que entre ells hi 

havia La noche navegable, el meu 
primer llibre de contes. Em vaig 
preguntar quina paraula seria la 
«meva», però no vaig cedir al ti-
tànic narcisisme de llegir tot el 
diccionari. Vaig imaginar un con-
cepte d’atractiva abstracció, i em 
vaig sentir satisfet. Al cap de poc, 
Ricardo Bada, periodista espa-
nyol que llegeix amb lupa els al-
tres, va fer una llista en què asso-
ciava autors amb les paraules que 
els corresponien. La «meva» va re-
sultar molt poc filosòfica: «súper» 
(per supermercat), aquesta va ser 
la meva contribució pop a la his-
tòria de la llengua.
 Per continuar amb el tema, li 
vaig preguntar al novel·lista Gon-
zalo Celorio, secretari de l’Acade-
mia Mexicana de la Lengua, qui-
na era la paraula de la qual esta-
va més orgullós. La seva resposta 
em va semblar estupenda: «es-
panyolisme». Ha costat un enor-
me esforç entendre que el caste-
llà de Bogotà o de Buenos Aires 
és tan correcte com el de Madrid 
o de Valladolid; i encara més en-
tendre que algunes frases d’ús co-
mú a Castella són incorrectes i no 
tenen per què ser acceptades en 
altres parts. L’«espanyolisme» re-
presenta una variació forçada de 
la llengua, d’ús restringit. A l’ac-
ceptar aquesta definició, el caste-
llà deixa de tenir una «casa ma-
triu» i es regenera igual als molts 
llocs on es pronuncia. 
 No hi ha art sense autocrítica 
ni idioma sense esmena. H
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Un irònic i  
modern Hamlet

rónicac

Julio Manrique recrea amb èxit el protagonista de

l’obra de Shakespeare, dirigida per Oriol Broggi

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

És l’any de Julio Manrique. L’actor 
s’enfronta, després de la seva conso-
lidació com a director amb La forma 
de les coses i Product, ni més ni menys  
que a Hamlet. Un repte apassionant 
per a qualsevol intèrpret i molt més 
si es fa des de l’estimulant mirada 
carregada d’irònica melancolia, en-
cara que sempre respectuosa amb 
l’esperit de l’obra magna de Sha-
kespeare, d’Oriol Broggi. Una apos-
ta saldada amb l’èxit tant per a ell 
com per als sis companys de reparti-
ment, que es desdoblen en els 25 per-

sonatges de la peça del Bard reduïda 
a tres hores que passen volant.
 El protagonista de La tragèdia de 
Hamlet, príncep de Dinamarca se’ns 
mostra aquí com un jove d’avui, 
més humà i allunyat de l’heroi ro-
màntic habitual. És un personatge 
viu, canviant, immers en una crisi 
d’identitat i per tant ple de dubtes. 
I en el seu recorregut per aquesta 
història de traïcions i la corrupció 
moral que porten fins al magnici-
di, Manrique el recrea en la seva re-
cerca de la venjança tan boig com 
lúcid, tan cruel com tendre, tan ex-
pressiu com fosc. Però sempre amb 

33 Julio Manrique, a l’obra.

una força irresistible. 
 El muntatge de Broggi sap jugar 
molt bé amb un espai com el de la 
Biblioteca de Catalunya. Les parets 
i un terra amb sorra, amb la qual 
formaran les dunes per enterrar els 

morts, són els elements dominants. 
El públic envolta l’escena, deixant 
només lliure la paret del fons on 
es projecten les imatges de núvols 
que ajuden a recrear l’atmosfera de 
l’obra.
        
HUMORÍSTIQUES PERLES / En aquest 
marc es desenvolupa l’acció. L’adap-
tació permet introduir humorísti-
ques perles, com quan es parla de 
la unitat d’Espanya o se succeeixen 
les bromes dels enterradors. O quan 
el fantasma del rei assassinat es di-
rigeix a Hamlet en anglès i, en l’es-
cena dels còmics, aquests s’expres-
sen en italià.
 Un vestuari modern i peces mu-
sicals actuals completen aquesta 
revisió del muntatge, en què, a més 
de Manrique, també es llueix tot el 
repartiment: Carme Pla, de T de Te-
atre, exhibeix la seva vis dramàti-
ca com Gertrudis. I brillen així ma-
teix Ramon Vila (Claudi), Carles 
Martínez (Poloni), Marc Rodríguez 
(Horaci), Aida de la Cruz (Ofèlia) i 
Jordi Rico (Laertes). H

33 Un dels dibuixos de Tim Burton que es podran veure al MoMa.

ART 3 EXPOSICIÓ

El MoMa explorarà l’imaginatiu 
univers creatiu de Tim Burton

IDOYA NOAIN
NOVA YORK

F
ins ara, un dels millors re-
gals de Tim Burton per als 
espectadors de les seves pel-
lícules i els lectors dels seus 

llibres era un passatge a aquest món 
meravellós que és la imaginació. A 
partir del novembre, el viatge pot 
resultar encara més emocionant. El 
Museu d’Art Modern de Nova York 
ha anunciat una retrospectiva dedi-
cada al creador de Beetlejuice, Eduar-
do Manostijeras, Mars attacks, Big fish i 
La nòvia cadàver, i escriptor de llibres 
il·lustrats com La trista mort del noi Os-
tra, obrint una finestra al procés cre-
atiu d’un autor fascinant.
 La mostra, que estarà oberta fins 
al mes d’abril del 2010, reunirà més 
de 700 dibuixos, il·lustracions, tite-
lles, fotografies, storyboards i artefac-
tes creats al llarg dels seus 49 anys de 
vida per Burton, que va reaccionar 
inicialment a la idea de l’exposició 
pensant que es tractava d’«una ela-
borada broma». No ho era, va obrir 
els seus arxius als comissaris del Mo-
Ma i va redescobrir fins i tot materi-
al que ell mateix havia oblidat. «Per a 
mi és més fàcil pensar les coses visu-
alment que no verbalment, de ma-
nera que és una espècie de diari per 
a mi», ha declarat Burton, que està 
treballant en una versió cinemato-

La retrospectiva, 
formada la majoria 
per material inèdit,  
s’obrirà al novembre

Una mostra reunirà 
a Nova York més de 
700 dibuixos i objectes 
creats pel director

gràfica d’Alicia al país de les meravelles. 
«Tinc tants dibuixos… No miro mai 
el  material, simplement en conti-
nuo fent».
 L’exposició, que es titularà, senzi-
llament, Tim Burton, també compta-
rà amb objectes i dibuixos trets d’es-
tudis i col·leccions privades dels seus 
col·laboradors, material de projectes 
que no s’han traslladat mai a la pan-
talla, pòsters de les seves pel·lícules 
de tot el món i creacions com la se-
va col·lecció de figures. Anirà acom-
panyada per una mostra de totes les 
seves pel·lícules, des dels curtme-
tratges Vincent i Frankenweenie –que 
Disney va rebutjar als anys 80 quan 
Burton treballava per a la compa-
nyia– fins al seu primer i el seu úl-
tim llargmetratge, La gran aventura 
de Pee-wee  i Sweeney Todd, recorrent 
pel camí les altres 12 pel·lícules que 
ha realizat. 
 
FONTS D’INSPIRACIÓ / El MoMa comple-
tarà l’apartat cinematogràfic de la 
retrospectiva amb una altra sèrie ti-
tulada L’escabrosa bellesa dels monstres, 
amb pel·lícules que van influir, van 
inspirar i van intrigar Burton. Entre 
elles, El gabinet del doctor Caligari, Nos-
feratu, el Frankestein de James Wha-
le, Jàson i els argonautes, El péndulo de 
la muerte de Roger Corman o Terratrè-
mol, de Mark Robson.
 Gran part del material que s’ex-
hibirà a Nova York no ha estat mai 
vist abans, tal com ha recordat Ron 
Magliozzi, un dels comissaris de la 
mostra. «No hi ha cap altre cineasta 
viu al món amb la reputació i el ni-
vell d’èxits de Tim Burton amb una 
obra completa tan amagada de la 
vista pública, i veure tant material 
prèviament inaccessible en el con-
text d’un museu hauria d’impul-
sar una renovada comprensió i una 
nova apreciació d’aquest admirat 
artista».  H

33 D’esquerra a dreta i de dalt a baix, quatre films de Burton: La gran 
aventura de Pee-wee, Eduardo Manostijeras, Mars attacks i Sweeney Todd.



L’últim film de 
Tornatore obrirà el 
festival de Venècia 
CINE 3 Per primera vegada en 20 
anys, una pel·lícula italiana obrirà 
la Mostra. Baaria, l’últim film del 
sicilià Giuseppe Tornatore, tindrà 
aquest honor en l’edició del festival 
que se celebrarà del 2 al 12 de setem-
bre en què Ang Lee presidirà el jurat, 
segons va informar la Mostra. Torna-
tore va guanyar el 1989 un Oscar a la 
millor pel·lícula de parla no angle-
sa per Cinema Paradiso. Baaria és una 
pel·lícula «alegre i melancòlica», se-
gons el seu director, i que teixeix el 
seu argument com les grans històri-
es d’amor en una ciutat de Sicília. 

El quadern robat 
de Picasso estava 
sobrevalorat
ART 3 La llibreta de Pablo Picasso ro-
bada dilluns passat del museu de Pa-
rís que porta el seu nom no està valo-
rada en vuit milions d’euros, com es 
va dir en un principi, sinó en tres. La 
ministra francesa de Cultura, Chris-
tine Albanel, va afirmar ahir que la 
primera taxació va ser «exagerada» i 
que no seria fàcilment venut al mer-
cat. «Es tracta de croquis a llapis en 
una trentena de pàgines dels anys 
20», va afegir Albanel, que va confir-
mar que els altres objectes que con-
partien espai amb el quadern, no 
van ser robats.

temsí

Depeche Mode 
oferirà un segon 
concert a Barcelona
MÚSICA 3 Després d’esgotar les en-
trades del seu concert programat 
per al 20 de novembre, la banda ha 
confirmat una segona data al Sant 
Jordi, l’endemà. La notícia coinci-
deix amb el reinici fa dos dies del 
Tour of the universe a Leipzig, després 
que es veiessin obligats a posposar-
lo quan al cantant, Dave Gahan, se 
li va detectar un càncer de vesícu-
la. De fet, el vocalista ha fet arribar a 
la premsa una nota d’agraïment als 
seus fans, familiars i metges «pel su-
port» que li han donat en la seva con-
valescència.
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TEATRE 3 PRESENTACIÓ

El Canal de Girona adapta 
Pla i Espriu per a l’escena

JOSÉ CARLOS SORRIBES 
BARCELONA

A
mb el seu habitual i con-
tagiós entusiasme, Salva-
dor Sunyer va anunciar 
ahir a l’Ateneu Barceloní 

la programació del Canal per a la 
temporada 2009-2010. En el seu ter-
cer any de vida, el centre d’arts es-
cèniques de Salt/Girona vol conso-
lidar una línia marcada pel seu su-
port al teatre de text contemporani, 
el treball conjunt entre artistes ca-
talans i estrangers, l’autoria catala-
na i el suport a creadors de Girona. 
Les adaptacions de dues figures de 
les lletres catalanes, Josep Pla i Sal-
vador Espriu, marcaran el principi 
d’un curs amb vuit espectacles, tots 
coproduccions, com a alternativa 
en dies de crisi.
 Pla i Espriu estan en mans d’un 
especialista en adaptacions de tex-
tos no teatrals com és Joan Ollé. Pri-
mer serà el torn d’El quadern gris, que 
s’estrenarà dins del festival Grec, el 
25 de juny. «El dietari de Pla és l’úl-
tim que se t’acudiria fer en un tea-
tre», va apuntar el director del Ca-
nal. El jardí dels cinc arbres, a partir 
d’escrits d’Espriu, inaugurarà el fes-
tival Temporada Alta, el 2 d’octubre 
al Municipal de Girona. Sunyer va 
destacar que la proposta d’Ollé, un 

espectacle amb vuit actors, s’allu-
nyarà de les del desaparegut Ricard 
Salvat, el gran divulgador de l’obra 
d’Espriu.

BENET, RIGOLA I LUPA / El menú del Ca-
nal compta amb dos grans plats 
més, preparats per a la primavera 
del 2010. Àlex Rigola dirigirà el nou 
text de Benet i Jornet, Dues dones que 
ballen, en la que serà la seva primera 
col·laboració. Anna Lizaran i Alícia 
Pérez protagonitzaran el mà a mà. 

Krystian Lupa, mentres-
tant, arriba com el gran 
nom de la temporada. El 
que és «un dels tres mi-
llors directors del món», 
segons Sunyer, treballa-
rà per primera vegada fo-
ra del seu país. El director 
polonès estrenarà, abans 
de recalar a Girona, al 
Teatro de La Abadía de 
Madrid Fin de partida, un 
text de Beckett que comp-
tarà amb el reclam de Jo-
sé Luis Gómez al capda-
vant del cartell.
 De les vuit obres de la 
programació només una 
no és teatre de text, Le 
sort du dedans, un espec-
tacle de circ contempo-
rani que s’estrenarà al 
Temporada Alta amb di-
recció de Blaï Mateu (fill 
de Tortell Poltrona) i Ca-
mille Decourtye, també 
protagonistes del mun-
tatge juntament amb el 

cavall Bonito.
  Xavier Albertí, un altre director 
del gust de Sunyer, muntarà amb 
Narcís Comadira una obra al voltant 
de la vida i obra de Verdaguer. Xicu 
Masó farà Alaska i altres deserts, a par-
tir de tres peces breus de Pinter, du-
rant el Temporada Alta, on també 
s’estrenarà el clàssic L’odissea, amb 
direcció d’Antonio Calvo i Lluís So-
ler d’únic actor.  L’obra arriba a pro-
posta del Théâtre de Perpignan, on 
també es representarà. H

‘El quadern gris’ 
i ‘El jardí dels cinc 
arbres’ arribaran amb 
la firma de Joan Ollé

33 L’equip d’El quadern gris: Benet, Carulla, Anguera i Ollé, davant.

DAVID RUANO

33 Una imatge de Le sort du dedans.

PHILIPPE LAURENÇON

creació i de treball, més que d’exhi-
bició, encara que disposarà en els 
seus 2.000 metres quadrats d’una 
sala neutra per representar espec-
tacles. Sunyer va ressaltar també 
que en aquests temps de crisi és 
«més important que mai atraure el 
públic als teatres».

33Salvador Sunyer va afirmar ahir  
que les obres de la factoria Coma-
Cros s’iniciaran a la tardor després 
de l’impuls que suposa la subven-
ció de la Unió Europea de 8,4 mili-
ons durant tres anys per al seu pro-
jecte conjunt amb Perpinyà. Sunyer 
concep l’espai com un centre de 

La reforma començarà la tardor que ve
EL PROJECTE DE COMA-CROS 


