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Juan Luis Cano
recorda la vida
de barri al
Madrid del 1960

c

L’OBRA MIRA ENRERE
«AMB NOSTÀLGIA
PERÒ SENSE PENA»

LUZ SANCHIS
MADRID

LLIBRE I NOVETAT

Les cases de barri als 60
tenien sofà d’escai, esto-

valles de ganxet, plats de Duralex
i terres de sintasol. Juan Luis Ca-
no, la meitat de Gomaespuma,
les recorda així a Las piernas no
son del cuerpo (Aguilar). Cano va
presentar ahir a la premsa el seu
particular Cuéntame en un bar de
Carabanchel on es pren les ca-
nyes des de jove.

Després d’invitar els periodis-
tes a unes tapes –i intentar col.lo-
car-los una Chrysler Voyager en
molt bon estat–, el periodista va
elogiar el seu barri, «castís i amb
solera». Convençut que «qualse-
vol temps passat va ser pitjor»,
va explicar que el seu llibre mira
cap enrere «amb nostàlgia però
sense pena».

Las piernas no son del cuerpo es
titula així perquè és el que li con-
testava la seva mare quan es quei-
xava de portar pantalons curts a
l’hivern. L’autor va explicar que
el llibre és un homenatge a la ge-

neració dels seus pares «perquè
van treballar com burros en una
època de precarietat», i una su-
ma de records personals «als
quals va haver de posar fi per-
què sempre faltava alguna cosa
per explicar».

Mitjançant diàlegs, anècdotes i
descripció de diversos personat-
ges d’aquells anys, Cano rememo-
ra els temps dels primers Seat
600 i 850: «Qualsevol que veiés
una família anar-se’n de vacan-
ces al poble en un d’aquests cot-
xes diminuts deixaria de creure
en la llei de la impenetrabilitat
dels cossos». En aquesta espècie
de puzle nostàlgic, també hi ca-
ben les vespes i les derbis Coyote
conduïdes per nois amb una pin-
ta a la butxaca posterior dels pan-
talons i els crits de les mares per
les finestres avisant de l’hora del
berenar.

Cano torna a Carabanchel
sempre que pot perquè encara hi
viuen la seva mare i molts dels
seus amics. Ara resideix a la mun-
tanya perquè, segons diu, ha
«prosperat molt». <

El comitè organitzador dels premis
teatrals ha decidit concedir el pre-
mi especial de Nuevas Tendencias,
una de les tres estatuetes que s’en-
treguen per designació directa, al
Teatro del Común, el recent projec-
te del dramaturg José Sanchis Si-
nisterra, en reconeixement a l’ex-
cel.lència dels seus muntatges i el
seu caràcter didàctic.

Sanchis Sinisterra
rebrà un Max

Les localitats per a l’actuació que el
grup oferirà el dia 17 de juny al Pa-
lau Sant Jordi surten a la venda di-
lluns que ve a les nou del matí. Les
entrades s’expendran en totes les ofi-
cines de Caixa Catalunya, a Tel-En-
trada (telèfon 902.101212) i a la web
www.telentrada.com. Els socis del
Club del Lector d’EL PERIÓDICO les
podran adquirir avui i demà.

Les entrades del concert
d’Estopa, a la venda

Les dues editorials han llançat un
acord per crear un catàleg de narra-
tiva infantil i juvenil que constituei-
xi una oferta de lectura recomanada
per al sector escolar. El segell comp-
tarà aquest any amb 45 títols repar-
tits en tres col.leccions. La finalitat
és recolzar docents i pares en la tas-
ca d’orientar i formar en la primària
i la secundària.

Oxford University i Planeta
llancen un catàleg escolar

La medalla d’or amb què el poeta
indi va rebre el premi Nobel de lite-
ratura va ser robada al museu de la
Universitat de Santiniketan amb
altres objectes personals de l’autor
bengalí. El robatori va ser detectat
ahir després de dos dies de tanca-
ment del centre. Rabindranath Ta-
gore va obtenir el Nobel el 1913 i
va morir el 1941.

Sostreta la medalla
del Nobel de Tagore
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La filla del poeta va impartir ahir una conferència a l’ICCI de Barcelona

Aitana Alberti evoca l’amistat
entre el seu pare i Pablo Picasso

LITERATURA I TROBADA

c

ELENA HEVIA
BARCELONA

«He v is t mor i r de fam
bons espanyols i al lu-

nyar-se de les costes d’Europa
bons amics», ho escrivia Rafael Al-
berti en ple desterrament parisenc.
Així ho va recordar ahir la seva úni-
ca filla, Aitana –perquè la serralada
d’Aitana a Alacant va ser l’última
terra espanyola que van veure els
ulls d’Alberti i la seva dona María Te-
resa León abans de l’exili–, en una
conferència que va impartir a la seu
de l’Institut Català de Cooperació
Iberoamericana (ICCI) sobre la llarga
amistat que va unir el poeta amb Pa-
blo Picasso.

En aquells moments difícils, por-
tar una recomanació de Picasso a la
butxaca era una assegurança contra
l’adversitat. Gràcies a una d’aquestes
cartes el matrimoni Alberti va acon-
seguir feina a Radio Paris-Mondiale
com a traductors.

«Hi va haver moltes complicitats
creuades entre Picasso i el meu pa-
re. Per començar Picasso escrivia i
el meu pare va pintar al llarg de tota
la seva vida». Aitana Alberti avança
en el temps fins als anys 60 per re-
cordar les trobades de la seva família
amb Picasso, a la casa que el pintor
tenia a la Costa Blava: «Es va crear
una atmosfera de molta empatia i
amistat, ens reuníem tots a passar
els càlids hiverns francesos com si
fóssim una gran família».

q CENTENARI PATERN
Lluny d’aquella evocació, Aitana es
confessa tan esgotada com satisfeta
de les activitats a les quals va haver

d’assistir l’any passat en què es va ce-
lebrar el centenari dels seus pares.
María Teresa León, també escripto-
ra, va néixer el 1903 i Alberti, el
1902, però els fastos es van endarre-
rir per ordre ministerial perquè
l’any 2002 estava copat per Cernu-
da. «Vaig tenir relacions conflictives
amb tots dos quan era una noia re-
bel i tonta, però no els vaig negar
mai com a escriptors», confessa.

Relegada dels actes oficials auspi-

ciats per la Fundació Alberti– presi-
dida per la segona dona de l’autor,
María Asunción Mateo– Aitana,
també desafavorida pel testament
del seu pare, es nega amb orgull a
fer evident el seu disgust. «Aquest
cop no m’ha importat, perquè he fet
el que volia fer», afirma recordant la
gira de recitals poètics que va realit-
zar amb el seu marit. Només la mo-
lesta que a les recents obres comple-
tes d’Alberti no s’hagi comptat amb

Luis García Montero, «un gran estu-
diós de l’obra del meu pare, que va
col.laborar amb ell en vida».

Aitana contempla el futur i es
planteja recuperar l’obra literària de
la seva mare. Amb la reedició de les
biografies de Bécquer i de Doña Ji-
mena, a més de la novel.la Contra
viento y marea, potser la figura de
María Teresa León s’allunyarà de la
dominadora ombra que va projectar
el seu marit.<

33 Aitana Alberti, ahir en un hotel de Barcelona.

JORDI MORERA


