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Mirador

M’he entretingut a
llegir les lletres de
l’últim àlbum de

Quimi Portet, i he arribat a la
conclusió que és difícil es-
criure un disc més autòcton
que aquest, tret que parlem
d’un recull de nadales, de
sardanes, o de folk de
museu. Hi ha frases que de
tant que m’han arribat a les
arrels fins i tot m’han pujat
els colors, com per exemple
la declaració d’amor a una
“xirucaire” (en versió balla-
ble adaptada per a aplecs):
“Mira que ets bonica, excur-
sionista, amb els teus saba-
tots [...] tu xarrupes de ma
cantimplora i de la teva,
jo...”. En Quimi s’enamora
pels camins del Canigó, viat-
jant a Montserrat, passejant
per Barcelona, a les piscines
de Sabadell... fragments de
Catalunya van passant per
sota dels seus peus, cançons
que toquen a terra per sortir
volant cap a un univers
propi, surrealista, on trobem
continus homenatges als
seus referents.

D’entrada, s’endevina fà-
cilment Lluís Llach (diu el
vers: “hi ha un arbre nu que
canta “com un Lluís Llach”,
tot tergiversant el títol de
Com un arbre nu, del de Ver-
ges); al·ludeix al seu amic Al-
bert Pla, com a nedador nas-
cut a Sabadell; i fa bandera
dels seus artistes més admi-
rats: Jaume Sisa i Adrià
Puntí. Del cantautor galàctic
n’extreu múltiples versos (“i
la nit de Sant Joan ens ba-
nyarem en xampany / com
fan els artistes que admi-
rem”), tot sovint barrejats
amb els de l’excantant
d’Umpah-pah: “En Puntí fa
marramiau [...] i en Sisa folla
com un foll”; “i allà sota una
col (Sota una col, de Puntí)
homes i dones del cap dret
(El cabaret galàctic, de
Sisa)”. D’aquesta manera en-
caixa aquell esglaó que es va
perdre entre la cançó i el
rock català: si escoltem els
seus discos amb atenció, ens
adonarem que Portet és ar-
tísticament i generacional-
ment el músic equidistant
entre Sisa i Puntí, un músic
dels 80 que lliga l’evolució
dels 70 als 90, tot i aconse-
guir-ho en ple segle XXI.
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Charles J. Merrill presenta el llibre més
rigorós dedicat a l’origen de Colom

Lluís Llort
BARCELONA

Fa segles que es debat l’ori-
gen de Cristòfol Colom. Si
bé des dels anys 80 han
aparegut diversos llibres
que defensen la catalanitat
del descobridor, la majoria
són “teories rocamboles-
ques i han restat credibili-
tat als treballs seriosos pre-
sentats fins al moment”, va
comentar Francesc Albar-
der, president del Centre
d’Estudis Colombins, du-
rant la presentació de l’as-
saig Colom. 500 anys en-
ganyats. Per què s’amaga
l’origen català del desco-

bridor d’Amèrica, de l’estu-
diós nord-americà Charles
J. Merrill i publicat per Cos-
setània (l’original en anglès
va aparèixer fa un any i,
fins ara, només ha estat
traduït al català).

Es tracta de la síntesi de
20 anys de recerca de Mer-
rill, que, en un català per-
fecte, va explicar que “el
1976 vaig venir a Barcelo-
na per fer la tesi doctoral
sobre Curial e Güelfa; el
1980 vaig escoltar als EUA
una conferència sobre la
possible catalanitat de
Colom i, pocs anys després,
vaig començar a reunir i
analitzar tota la informació

seriosa sobre el tema”. Si
bé l’assaig no aporta res
que no se sàpiga, reuneix
moltes virtuts, com és la
neutralitat de l’autor (que
va escriure’l per al públic
anglosaxó), el rigor histò-
ric, el respecte cap a altres
teories i la capacitat d’ofe-
rir en 250 pàgines milers
d’hores d’investigació amb
l’objectiu de demostrar els
punts febles de la teoria
més forta, segons la qual
Colom era genovès, i la so-
lidesa de la seva catalani-
tat, amb arguments que ex-
pliquen el moment polític
del segle XV que va exigir
que s’ocultés la veritat. ■

Charles J. Merrill viu actualment a Roma per ordenar-se sacerdot catòlic ■ JORDI GARCIA

La patronal teatral
es queixa del tracte
que reben dels
ajuntaments

Redacció
BARCELONA

La presidenta de l’Associa-
ció de Companyies de Tea-
tre Professional de Catalu-
nya (Ciatre), Anna Rosa
Cisquella, va anunciar ahir
una caiguda del 30% en la
contractació de companyi-
es catalanes des del gener.
“No es tracta d’una crisi de
públic, sinó de pressupos-
tos”, va manifestar Cisque-
lla, tot alertant que les
companyies petites podri-
en desaparèixer en dos
anys si la contractació se-
gueix caient.

Cisquella va destacar la
coresponsabilitat dels mu-
nicipis ja que les companyi-
es independents depenen
gairebé exclusivament de
les gires per amortitzar els
espectacles, i va reclamar
que els ajuntaments man-
tinguin els pressupostos de

cultura per evitar que des-
apareguin les companyies.
Va subratllar també la difi-
cultat d’entrar als teatres
privats per a moltes com-
panyies petites.

La presidenta de Ciatre
va recordar que s’ha inver-
tit en la remodelació i cons-
trucció de teatres a Catalu-
nya però que s’han “obli-
dat” els continguts, i va
demanar a la Generalitat
que els faciliti la incorpora-
ció al circuit teatral català
així com a altres circuits de
la resta de l’Estat.

El director de Dagoll
Dagom, Joan Lluís Bozzo,
va reclamar que les compa-
nyies estiguin representa-
des als òrgans que adminis-
tren els fons per a arts escè-
niques, mentre que l’actor
del Tricicle Joan Gràcia va
considerar la “mala distri-
bució” dels diners com el
problema de fons.

La presidenta de Ciatre
va informar que aviat es re-
uniran amb el govern i va
assenyalar que les compa-
nyies de Ciatre donen feina
a mig miler de persones. ■
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