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COMMEMORACIÓ
La Coral Euterpe
celebra els 150 anys
amb 300 cantaires
La Coral Euterpe, fundada per
Anselm Clavé, culmina demà
la commemoració del seu 150è
aniversari amb un concert a
les 12 del migdia a Barcelona,
al passeig de Sant Joan amb
travessera de Gràcia. Hi parti-
ciparan 300 cantaires provi-
nents de dotze corals de Cata-
lunya, que formen part de la
Federació Cors de Clavé, i esta-
ran acompanyats per 50 inte-
grants de la banda de música
del Prat de Llobregat. El presi-
dent de la Generalitat, José
Montilla, i l’alcalde de Barcelo-
na, Jordi Hereu, presidiran
l’acte, durant el qual es desco-
brirà una placa commemorati-
va als Jardins d’Euterpe.

MÚSICA
El cantant de ‘reggae’
Lucky Dube mor a
trets a Johannesburg
El cantant de reggae sud-africà
Lucky Dube va ser assassinat a
trets dijous a la nit mentre in-
tentava evitar que li robessin
el cotxe en un suburbi de Jo-
hannesburg, segons va expli-
car ahir la policia. Als seus 43
anys, Lucky Dube estava consi-
derat un dels tres grans can-
tants africans de reggae. Al
llarg de 15 anys de carrera, ha
editat una vintena de discos i
ha actuat a Àfrica i Europa.

CINEMA
Taiwan, obligada a
retirar ‘Lust, Caution’
de la cursa per l’Oscar
Taiwan s’ha vist obligada a re-
tirar la pel·lícula Lust, Caution,
d’Ang Lee, com a representant
del país als Oscars per l’escas-
sa participació de talents tai-
wanesos. La substituteix el
film Island Etude, de Chen
Huai-En. Ang Lee va guanyar
l’Oscar al millor director del
2005 per Brokeback Mountain.
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Com gairebé totes les
coses que es fan i es
desfan, l’estil d’un es-

criptor té una prehistòria,
uns orígens. En general, no
són visibles: s’oculten púdi-
cament en algun calaix
ignot, o fins i tot es destruei-
xen (abans amb foc; ara,
amb la consigna informàtica
delete, etèria i alhora expe-
ditiva, freda). El poeta Jordi
Pàmias (Guissona, 1938) els
ha volgut mostrar, aquests
primers tempteigs literaris.
Acaba de publicar un dietari
escrit fa tot just 41 anys. Es
diu Des de la foscor (Perifè-
ric Edicions) i, en aparença,
consta d’un conjunt de refle-
xions centrades en la seva
activitat professional com a
docent el curs 1966-67, a
Bellpuig. Aquesta és l’apa-
rença. La realitat, però, és
ben bé una altra: el dietari
mostra el despertar d’una
vocació literària i, sobretot,
l’experimentació amb l’estil,
amb el rerefons gris i deso-
lat, depriment, del franquis-
me. És el retrat d’un poeta
incipient, que al cap de poc
temps guanyaria el premi
Joan Salvat-Papasseit amb

Arqueologia de l’estil
La meva casa (1969), inici
d’una obra inusualment con-
sistent que aplega dues dot-
zenes de títols, alguns d’un
interès extraordinari, com
ara Narcís i l’altre (premi Mi-
quel de Palol 2001).

Llegint Des de la foscor
un constata que l’escriptor
de debò, el poeta de raça,
no fa res més que reescriu-
re obstinadament els temes
que un bon dia el van por-
tar a encarar-se amb un full
en blanc. Pàmias té un altre
dietari que em va agradar
molt, Quadern de tres es-
tius (1986), però d’alguna
manera els seus gèrmens
–el to contingut sense arri-
bar a ser distant, la mirada
honesta, l’atmosfera agre-
dolça: el seu estil– ja són
presents en aquest llibre
fundacional, adormit du-
rant quatre dècades i ara
feliçment rescatat de l’oblit.

Constato que
el poeta de raça
no fa res més
que reescriure

ElLectorde
l’Odissea,desert

A.C.
BARCELONA

Si el mes passat es declara-
va desert el Prudenci Ber-
trana, ahir li va tocar al IX
Lector de l’Odissea. Els 100
lectors que havien de triar
d’entre les 22 obres presen-
tades creuen que no n’hi
havia cap per guanyar
13.000 euros. Quim Jubert,

llibreter de l’Odissea de Vi-
lafranca, considera que així
es “preserva la qualitat del
premi”. Una qualitat prova-
da, ja que l’anterior gua-
nyadora, Neus Canyelles, és
ara l’única finalista autòc-
tona del premi Llibreter.
7.000 euros de l’Odissea
2007 es destinaran a un
congrés de literatura cata-
lana post-Frankfurt. ■

Manresa, illa
mediterrània

La Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional
fa 10 anys tot abocant-se a la insularitat

Andreu Gomila
BARCELONA

L’excel·lent guitarrista Toni
Xuclà, director artístic de la
Mediterrània, vol demostrar
que també és un bon gur-
met. Per això, a l’hora de
parlar de la 10a edició de la
Fira d’Espectacles d’Arrel
Tradicional de Manresa, des-
taca el xou gastronòmico-te-
atral Il pasto della taranto-
la, de la companyia italiana
Koreja. Serà un dels 105 es-
pectacles que es podran
veure a la capital del Bages
de l’1 al 4 de novembre, cosa
que el converteix ja en el cer-
tamen d’aquesta mena més
important, sí, d’Europa. De

fet, com diu Xuclà, no n’hi
ha cap que s’hi assembli.

Per a l’edició d’enguany
han rebaixat lleument les
propostes musicals per fer
créixer les de teatre i dansa.
És una manera, segons Xu-
clà, d’“equilibrar” la Mediter-
rània. Alhora, han decidit
posar el focus d’atenció en
les illes del Mare Nostrum.

La Fira coprodueix i pro-
dueix cinc espectacles, entre
els quals cal destacar el mun-
tatge inaugural de Comedi-
ants, el que faran els catalans
Tactequeté i els tunisians
Amine & Hamza, així com el
de la companyia Xarop de Ca-
nya, que complirà 20 anys a
la Fira. Hi haurà, a més, mol-

tes estrenes, com el nou xou
de la Companyia Elèctrica
Dharma, Quim Davis / Miles
Serra, i s’inauguraran dos es-
pais nous: l’un, a la plaça
major,gratuït; l’altre,unallot-
ja de contractació, que ja té
confirmats la presència de
350 programadors, un cente-
nar dels quals vénen de fora
del país. La Mediterrània es
decanta cap a l’estructuració
“d’un veritable mercat” de la
música i els espectacles
d’arrel a Manresa, va dir ahir
el conseller de Cultura, Joan
Manuel Tresserras. I volen
saber l’impacte directe de la
Fira a nivell comercial, ens
avança Xuclà. N’han encar-
regat un estudi. ■

La Dharma presenta a Manresa el nou espectacle ‘Quim Davis / Miles Serra’ ■ XAVIER CARRION / ARXIU




