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'Fugaç' visita de Benet i Jornet a Nova York

Emma Reverter
CORRESPONSAL NOVA YORK

'F ugaç', de Josep Maria Benet i Jornet, es va estrenar dilluns en anglès amb una lectura
dramatitzada que es va fer a la City University of New York (CUNY).

A més de la lectura, a càrrec de Sharon G. Feldman, professora associada d'espanyol a la Universitat
de Richmond i una de les responsables de la North American Catalan Society, l'acte va incloure la
projecció d'un fragment en vídeo d'una representació de Fugaç en català i d'un debat amb el mateix
Benet i Jornet, el traductor Marion Peter Holt (responsable també de la traducció de La sang [Blood] de
Sergi Belbel) i la directora Melanie Sutherland. "Vaig començar traduint l'obra del castellà a l'anglès però
es perdien molts matisos, així que vaig optar per traduir a partir del text original en català", va indicar
Holt.
Feldman va destacar l'interès creixent per la cultura catalana i pel Fòrum de les Cultures a les
universitats dels Estats Units però va vertebrar la seva presentació a partir de l'afirmació It is so hard to
be a Catalan publicada en portada de la revista teatral Escena, editada per Albert de la Torre.
De Nova York, l'autor es desplaçarà a Boston, on participarà en un simposi sobre Barcelona i la
modernitat organitzat conjuntament per la Universitat de Harvard i l'Institut Ramon Llull amb motiu de la
diada de Sant Jordi.
Fugaç, estrenada al teatre Romea de Barcelona el 10 de febrer de 1994, s'ha traduït al castellà, francès,
rus, búlgar i anglès. L'obra configura, juntament amb Desig, E.R. i Testament, un cicle personal en què
l'autor reflexiona sobre l'amor-passió, la felicitat absoluta inassolible i el sentit de l'existència.
La CUNY és un dels focus de difusió de la cultura catalana a Nova York. Anteriorment s'hi han presentat
programes de difusió del català als Estats Units i l'edifici que Gaudí va pensar per a Nova York.
La modernitat i Barcelona seran matèria de debat a la Universitat de Harvard de dijous a dissabte. Hi
participaran humanistes catalans com Maria Barbal, Ventura Pons, Xavier Rubert de Ventós, Josep
Maria Muntaner i Victòria Combalia, entre d'altres, a més de membres de la North American Catalan
Society.

El dramaturg Josep Maria Benet i Jornet.
Francesc Melcion.
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