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LLIR ENTRE CARDS

Salvador
Sostres

Unabomba
americana

A
hir féu 64 anys que
Little Boy posà fi a
la Segona Guerra
salvant milers de

vides que haurien caigut si
s’hagués allargat el drama.
TV3 va atendre d’una mane-
ra especialment miserable,
com calia esperar, aquesta
efemèride dient que “una
bomba americana va ferir
Hiroshima per sempre i la
ciutat no ho oblida”. Hi ha
una estreta relació entre la
nostra llibertat i aquelles
bombes. Entre la nostra vida
i aquella victòria. Fou el tri-
omf del bé més crucial que
hem conegut mai els homes,
i encara que tingué un preu,
la derrota hauria estat molt
més onerosa. Aquest pensa-
ment socialdemòcrata i polí-
ticament correcte és d’una
precarietat intel·lectual que
espanta. S’ha de ser molt i
molt justet per no ser capaç
de diferenciar amb claredat
els enemics dels aliats en un
conflicte tan bèstia. Fins i tot
l’antiamericanisme més irra-
cional hauria de tenir un
límit si parlem de la Segona
Guerra. ¿O és que potser
aquests noiets de TV3 s’hau-
rien estimat més que ha-
guessin guanyat Hitler o Sta-
lin, que és el que amb tota
seguretat hauria acabat pas-
sant si no haguéssim cone-
gut la generosa intervenció
americana? De tots els de-
fectes que té l’esquerra, el
total desagraïment és un
dels que més em molesta.
Ahir vam celebrar un gran
dia per a la humanitat i és
una sort que encara Amèri-
ca continuï liderant el món
lliure. Cal un pensament fort
per guanyar la llibertat, i so-
vint un armament conside-
rable. Cal un pensament més
fort encara, i un exèrcit ben
potent, per consolidar-la i
per expandir-la. En tots els
àmbits i contra tots els ene-
mics, i sublevant-nos també
contra aquesta terrible in-
consistència col·laboracio-
nista, contra aquest menys-
preu pels dons que la victò-
ria ens conferí i sense els
quals no podríem explicar la
nostra vida ni les nostres es-
perances. Hi ha una superi-
oritat occidental i el patrimo-
ni del bé el tenim nosaltres.
Hi ha una sola civilització i
adquirim la força del que
hem conquerit. Hi ha bons i
dolents, missió i destí. Som
fills de tots els que moriren
per salvar-nos el món. Per
molts anys, Little Boy.

American Ballet Theatre
Dir.: Wes Chapman
Festival de Peralada, 5 d’agost

No necessiten vestits
de bany tecnològics,
però són ballarins

d’última generació. Si als 80
hi va haver una bona evolu-
ció tècnica en el món de la
dansa, la del 2000 ha estat
estratosfèrica. Els de l’ABT II,
d’entre 16 i 19 anys, han mo-
delat el seu cos com una
màquina sense límits. Més
enllà de la tècnica clàssica,
han adquirit l’elasticitat de
la gimnàstica rítmica, la
força i lleugeresa de l’espor-
tiva i la velocitat del patinat-
ge sobre gel. Pura física apli-
cada. L’obertura dels jettés
supera els 180 graus, els
equilibris són infinits, les do-
bles pirouettes s’han con-
vertit en quíntuples, els en-
trechat-quatre en entrechat
-sis fets amb tanta naturali-
tat que l’espectador ni ho
percep i els fouettés poden
acabar en una òctuple piro-
uette. Pura energia.

Aquests joves duen a la
cara un somriure perma-
nent per demostrar que per
ballar t’ho has de passar bé.
Barbara, la coreografia
d’Aszure Boston, els està
feta a mida. És un diverti-
ment coral de gran dificultat
tècnica amagada rere un joc
ple de detalls i picades d’ull
al jazz. Els cossos són dúctils
joncs moguts per una ener-
gia sense aturador, les noies
desprenen encant, els nois
la força de la joventut.

L’alegria d’aquest neo-
clàssic modern contrasta,
però, amb el clàssic pur. Al
pas a tres d’El corsari li va
faltar presència i a Skylar
Brandt se li van escapar els
fouettés per excés de veloci-
tat, i al pas a dos blanc d’El
llac dels cignes li manca ma-
duresa. Però no n’hi falta al
pas a dos de Don Quixot,
amb una prodigiosa Mea-
ghan Hinkis de puntes con-
tundents i combinació de
dobles fouettés i un impeca-
ble José Sebastián en les pi-
rouettes en segona. El pro-
grama va incloure coreogra-
fies dels dos alma mater de
l’ABT, un Alegro brillante de
Balanchine de moviments
encadenats i equilibris sor-
gits de l’estàtica de dues for-
ces contraposades, i el diver-
timent Interplay de Robbins,
dues peces en què els balla-
rins se senten còmodes. I un
nom a recordar, Irlan Silva,
un jove brasiler que pot es-
devenir l’estrella del s. XXI.

Crítica
dansa
MartaPorter

Ballarins
d’última
generació

Narrativaimés
assaigal’AVUI

El diari ofereix relats eròtics de López
Bofill i el Colom català de Jordi Bilbeny

Redacció
BARCELONA

La setmana que ve, amb
l’AVUI, els lectors podran
adquirir per només dos
euros cadascun sis títols pu-
blicats per editorials del
Grup 62, tant d’assaig com
de narrativa.

En el terreny assagístic hi
ha dues biografies. Una és
OriolSolé,elChecatalà(Ed.
62), un relat periodístic que
reivindica la figura del jove
dirigent del Moviment Ibè-
ric d’Alliberament (MIL),

mort d’un tret a l’esquena
l’any 1976. És obra del peri-
odista Joaquim Roglán. L’al-
tra és la monumental rei-
vindicació de la catalanitat
del descobridor d’Amèrica,
Cristòfol Colom. Príncep de
Catalunya (Proa), de Jordi
Bilbeny, que porta anys in-
vestigant el tema. El tercer
assaig és el particular cànon
de literatura infantil i juve-
nil del crític Vicenç Pagès
Jordà, De Robinson Crusoe
a Peter Pan (Proa).

La triple oferta de ficció
inclou el recull de cinc re-

lats d’alt contingut eròtic
d’Hèctor López Bofill, El
principi satànic (Proa);
l’èxit de Pablo Tuset En el
nom del porc (Columna),
una història protagonitza-
da pel comissari Pujol i
concebuda com una mes-
cla de misteri, thriller psi-
cològic i ironia, i una no-
vel·la negra de tall més
clàssic, Una nit bestial
(Columna), de Hugh Lau-
rie, en què l’expolicia Tho-
mas Lang s’ha convertit en
un pistoler a sou amb un
cor massa tendre. ■

Sis títols que inclouen novel·la negra, relats eròtics, biografies i assaig literari ■ AVUI

DIVENDRES, 7
CALELLA
● 22 h, pl. de l’Església, cobla
Ciutat de Girona.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES
● Nit, La Principal de la Bisbal.

MANLLEU
● 22 h, cobla Genisenca.

PALAFRUGELL
● 21 h, Principal de Porqueres.

TARRAGONA
● 21 h, rbla. Nova, cobla La
Principal de Tarragona.

DISSABTE, 8
CABRILS
● 22 h, Ciutat de Cornellà.

CALDES DE MALAVELLA
● 22 h, La Principal d’Olot.

CANET DE MAR
● 22,15 h, pl. de la Llenya, cobla
Sabadell.

LLORET DE MAR
● 22,30 h, pl. de la Vila, cobla
Ciutat de Girona.

DIUMENGE, 9
AGRAMUNT
● 20 h, cobla Quatre Vents.

BESALÚ
● 19 h, cobla Baix Empordà.

BLANES
● 22 h, pg. del Mar, cobla Iluro.

EL VENDRELL
● 19.30 h, Ciutat de Terrassa.

LLANÇÀ
● 22.30 h, Teatre, cobla Ciutat
de Girona (concert).

PALAMÓS
● 19 h, La Bisbal Jove.

Agenda
deSardanes
Òscar Igual

ElComentari Pep Blay

Un any com aquest, en què per
causa de la crisi s’ha reduït
dràsticament el nombre de

concerts a tot l’Estat, molts dels artis-
tes més coneguts del pop han optat
per amagar-se tot penjant un cartell
a l’oficina de contractació que diu:
“No estem de gira, preparem un
nou disc”. És una elegant manera de
dissimular que no han emparaulat
més de dues tristes actuacions en
tot l’estiu perquè els ajuntaments i
festivals no estan disposats a pagar
el seu caixet.

N’hi ha alguns, però, que han aga-
fat el toro per les banyes i s’han
adaptat a la crisi, de vegades amb re-
sultats excepcionals. Aquest és el cas
de Manolo García, que, tot i no tenir
gaire repercussió amb el seu darrer
àlbum, està omplint arreu on va amb

Manolo García, contra vent i pluja

la gira Saldremos a la lluvia. L’estra-
tègia de l’excantant d’El Último de la
Fila, en vista que no podia confiar en
els concerts institucionals, ha estat
jugar-se-la llogant pavellons i tota
mena de recintes arreu de l’Estat i

treure beneficis de taquilla, confiant
de manera única i exclusiva en el pú-
blic. Contra tot pronòstic, l’èxit l’ha
portat a prorrogar dos mesos més la
gira, incloent ciutats que no acostu-
men a ser als circuits habituals dels
artistes perquè la indústria diu que
no són rendibles econòmicament,
com Àvila, Terol o Eivissa.

Personalment, he tingut la sort de
presenciar el seu èxit aquest dimarts
passat a Eivissa, on tornava a actuar
després de vuit anys, i malgrat fer
pagar entrada i enmig de l’especta-
cular oferta lúdica d’Eivissa en plena
temporada, Manolo García va triom-
far. Em va fer pensar que el lema de
la gira, Saldremos a la lluvia, té ara
més sentit que mai. Contra vent i
pluja, l’artista. L’actitud. La música en
majúscules.

N’hi ha alguns que han
agafat el toro per les
banyes i s’han adaptat
a la crisi, de vegades
amb resultats
excepcionals


