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Szwarcer inclourà
xous infantils al
seu primer Grec
com a director

c

EL FESTIVAL S’INICIARÀ
EL 26 DE JULIOL AMB
DANSA INTERNACIONAL

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

FESTIVAL I PRESENTACIÓ

Ricardo Szwarcer va te-
nir ahir la seva primera

trobada amb la premsa després
de ser elegit nou director del Fes-
tival Grec. Va advertir, només co-
mençar, que no avançaria cap
títol de la programació. I, davant
la desesperació dels presents, no
va desvelar res. Això sí, va parlar
de les pinzellades bàsiques amb
què pretén convertir aquest festi-
val d’estiu de les arts «en una
mostra més internacional i ober-
ta a tots els públics, amb una pro-
gramació infantil i familiar» que
ubicarà al mateix amfiteatre de
Montjuïc.

El seu nomenament va tenir
lloc mentre l’espectacle Brasil bra-
sileiro es representava al BTM, a
l’última edició. Les seves ante-
riors col.laboracions amb el festi-
val es remunten al cicle de teatre
argentí del 2000 i la seva assesso-
ria al Fòrum de les Arts.

Szwarcer, que els anys 90 va di-
rigir l’Òpera de Lilla (França) i, els
80, el Teatro Colón de Buenos
Aires (Argentina), va assegurar
que un altre dels seus objectius
és «fomentar les produccions
pròpies i les coproduccions».

q PERFIL PROPI
«La idea és buscar-li un perfil que
l’identifiqui i contribuir a expor-
tar talents locals», va explicar el
director argentí, establert des de
fa un any i mig a Barcelona. El
Grec-07 es limitarà, va dir, a «cinc
o sis setmanes» perquè la progra-
mació no es dilueixi i «aconseguir
una taxa més alta d’ocupació»,
cosa que pretén aconseguir
també «fent baixar la mitjana
d’edat dels assistents».

Szwarcer va reclamar més
presència de muntatges interna-
cionals –«el Lliure en té més, i
Temporada Alta li duplica la mit-
jana»– i un equilibri més gran en-
tre el teatre, els espectacles cir-
censes i la dansa. Precisament
aquesta última disciplina és la
que ha elegit per obrir la mostra.
«Serà una companyia estrangera,
que estrenarà una obra a Espa-
nya, però no puc facilitar més in-
formació». ¿Quin dia? «El 26 de
juliol».

La seva vocació de «posicionar
el Grec» passa per «privilegiar
l’apartat de música i dotar-la
també de caràcter propi». Un con-
junt d’intencions que requerei-
xen, va assegurar, «més dotació
pressupostària». La xifra, que pu-
ja a 3.850.000 euros, el condicio-
na, va dir, a muntar només un o
dos espectacles d’envergadura,
mentre que la resta serà de petit
o mitjà format. La present edició
«servirà per treure conclusions i
afinar després el disseny».<

El grup barceloní, associació del
músic electrònic An Der Beat i la
cantant Berta, actua al teatre Zorri-
lla a les 22.00 hores. El concert
obre el Festival Itinerant de Músi-
ca Independent de Catalunya, que
el mes que ve oferirà actuacions de
Jay Jay Johanson, White Rose Move-
ment, Motor, Vanexxa i Anorak,
entre altres.

Novo obre avui el festival
In-Somni a Badalona

El cantautor oferirà, el 15 de març,
una actuació especial: els beneficis
del concert aniran a parar a la Fun-
dació per a la Fibromiàlgia i la Sín-
drome de Fatiga Crònica, que reu-
neix fons per investigar la naturale-
sa d’unes malalties que afecten uns
180 milions de persones a tot el
món. Les entrades del recital ja
s’han posat a la venda.

Serrat oferirà un recital
benèfic al Palau

La sala dedicarà un cicle d’un any a
autors com Jordi Casanovas (City
SimCity obrirà el programa el 30 de
gener), Ricard Gázquez, Gemma Ro-
dríguez, Marta Buchaca, Marc Ro-
sich, Carles Mallol i Carles Batlle. El
director del teatre, Toni Casares,
creu que «el volum i qualitat de la
creació catalana no es correspon
amb les possibilitats d’estrena».

La Sala Beckett programarà
autors catalans actuals

La Real Academia Española va cele-
brar el Dia de la Fundació pro-RAE
amb l’entrega, ahir, del guardó a
l’escriptor barceloní per la seva no-
vel.la Doctor Pasavento. L’acte, que
va tenir lloc a la seu madrilenya de
la institució, va emmarcar un ho-
menatge al novel.lista i assagista
granadí Francisco Ayala, que el
pròxim març farà 101 anys.

Enrique Vila-Matas
rep el premi RAE
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L’escriptor reviu «sense adorns» el nen que va emigrar amb la família a Lisboa

Saramago recupera la infància
a ‘Las pequeñas memorias’

LLIBRES I PRESENTACIÓ

c

LETICIA TIMÓN
MADRID

Amb un fado de fons, espe-
rat i inevitable, el primer

Nobel de literatura portuguès, José
Saramago, va presentar ahir a Ma-
drid el seu nou llibre, Las pequeñas
memorias (Alfaguara). Petites per la
mida –tot just 180 pàgines– i, sobre-
tot, perquè són el retrat de Zezito,
aquell nen d’Azinhaga, un poblet si-
tuat a una hora al nord de Lisboa,
que va emigrar amb els pares a la ca-
pital quan encara no havia fet els
dos anys i que cada estiu tornava al
lloc que el va veure néixer.

Tal com explicava Pilar del Río, la
seva dona i traductora, aquest tre-
ball sorgeix «de la urgència d’expli-
car el nen que va ser per saber qui és
ara i retrobar-se amb ell mateix». Per
això, Saramago ha decidit incloure-
hi només «records permanents que
han estat sempre dins» seu, sense
recórrer a la literatura, «sense
adorns de cap tipus, explicant els
fets tal com van passar».

Una cosa que l’ha portat a narrar
moments molt especials, tant posi-
tius com negatius, que va viure en-
tre els quatre i els 15 anys. Així, en
les seves pàgines es llegeixen els seus
dies de pesca, les seves corregudes
pels oliverars, les seves experiències
al col.legi i, sobretot, el seu arrela-

ment a la terra. Segons les seves pa-
raules, «aquell poble, aquella gent
analfabeta han fet de mi el que sóc i,
si hagués de reviure alguna cosa, ho
reviuria tot, incloent-hi la fam i el
fred, perquè aquesta seria l’única
condició perquè pogués tornar a ser

qui sóc». De fet, no va dubtar a afir-
mar que als seus lectors més grans,
als que estan més pròxims als seus
84 anys, «aquest llibre els recordarà
la seva infància, la seva joventut,
qui van ser i qui no haurien d’haver
deixat de ser mai».

Després de 20 anys intentant es-
criure aquesta obra («mai ho aconse-
guia perquè sempre sorgia la idea
d’una novel.la entremig»), Saramago
confessava sentir-se satisfet amb el
resultat obtingut perquè, a més, li
ha permès «recuperar» els seus és-
sers estimats, en especial els avis ma-
terns: «Estaven condemnats a l’oblit,
però amb el llibre els he ressuscitat
a tots», va assenyalar.

q MOLT POC OPTIMISTA
No obstant, sense qualificar el text
de «melancòlic», va reconèixer que
tampoc és optimista ja que no po-
dem ser-ho en el món en què vivim.
«Estem enfonsats en la merda del
món, i el que és optimista, o és
estúpid o és milionari i li importa
un rave el que passi al seu voltant»,
analitzava amb gest seriós. En parau-
les de l’escriptor, «estem envoltats
d’una merda que ens omple la
ment», ja que, avui en dia, «l’escola
no té mitjans per educar i inculcar
valors».

Amb la idea d’un segon volum de
memòries a l’ambient, l’autor va fer
gala de la seva tenacitat i va rebut-
jar aquesta possibilitat: «No escriuré
un Harry Potter 4, ni 5». Encara que
tampoc aquell petit Zezito hauria
imaginat que, de gran, arribaria a
ser un dels escriptors més recone-
guts de l’actualitat.<

33 José Saramago, amb un exemplar del seu nou llibre, ahir a Madrid.

PEDRO CARRERO


