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D’entrant, una tapa de ci-
grons amb botifarra negra,
acompanyada d’un frag-
ment de La plaça del Dia-
mant, de Mercè Rodoreda;
de primer, trinxat amb

rosta amenitzat per Pedra
de tartera, de Maria Bar-
bal; de segon, fideuà negra,
amb Incerta glòria, de
Joan Sales, per donar pas a
una coca d’ànec, arrodoni-
da amb El quadern gris, de
Josep Pla. Les postres, con-
sistents en una crema cre-
mada, van a càrrec de
Camí de sirga, de Jesús
Moncada, i el vi i el cava,
naturalment els porten els
poetes, en aquest cas, Joan
Vinyoli, amb Passeig d’ani-

versari, i Francesc Parce-
risas, amb L’edat d’or i al-
tres poemes.

Aquest és el menú que
van degustar ahir al vespre
una vintena de comensals
del món literari dels Estats
Units perquè tinguin els
nostres autors a la ment
quan es tracti de fer tra-
duccions.

El mercat editorial nord-
americà és el més difícil
que hi ha per fer forat.
Només un 3 per cent del

que es publica als EUA són
traduccions, i per a la lite-
ratura catalana competir
amb la resta de les llengües
del món és complicat.

De tota manera, no no-
més de cigrons viu l’in-
tel·lectual i avui els toca fer
els deures: hi ha programa-
des un parell de sessions
per contextualitzar la lite-
ratura catalana amb pro-
fessors de Princenton, de
la Universitat de Nova
York, de Berkeley i de Har-

vard, així com amb editors
per parlar de les dificultats
de publicar una literatura
poc coneguda.

A més d’aquesta con-
questa de Nova York, l’Ins-
titut Ramon Llull, estirant
el fil de l’Any Rodoreda, es-
tà treballant en el mercat
francès, molt més obert als
nostres autors. La Nouve-
lle Revue Française ha de-
dicat 40 pàgines del seu úl-
tim número a la poesia ca-
talana a partir d’una tria

feta per l’editor Xavier
Folch i que va de Salvador
Espriu a Andreu Vidal. A
més, Autrement ha dedicat
una de les seves guies per a
docents a La Catalogne.
Une nation millénaire.

L’any vinent s’intentarà
fer més via. Expolangues,
la fira internacional d’ense-
nyament d’idiomes, que se
celebra al febrer, té El cata-
là, la llengua de 10 milions
d’europeus com a llengua
convidada. ■

Tenoraimodernitat
La Fira d’Especta-
cles d’Arrel Tradicio-
nal o, com en diuen
aquí, la Fira de la
Mediterrània, va ar-
rencar ahir a Manre-
sa amb un especta-
cle de Carles Santos
dedicat a la tenora.

Abans, però, durant tot el dia, van
anar passant per la Llotja els professi-
onals del món de l’espectacle per
acreditar-se i començar a debatre
què és tradició, què modernitat i com
unir aquests dos conceptes en un ma-
teix projecte artístic.

Mentrestant, la Taverna de la Fira
començava a muntar estovalles de
quadres i a fer sonar els altaveus. Fins
a la tarda, però, la ciutat no es va ani-
mar. Al punt de les 7 de la tarda la
festa va començar amb dues cercavi-
les, la protagonitzada per Le Bus Rou-
ge, una formació lionesa que uneix
l’oboè amb altres instruments de vent
en una fanfara de tonalitats llatines, i
el passeig, a repic de timbals i pas de
ball de dues noies muntades en xan-
ques, de la formació catalana La Ban-
da del Surdo, que va portar les autori-
tats, des de l’alcalde, Josep Camprubí,
al conseller de Cultura, Joan Manuel
Tresserras, a la plaça de l’Om, on el
Centre Cultural El Casino acull l’expo-
sició Les veus de la Mediterrània, que
va congregar nombrosos visitants.

Després, altre cop repic de timbal
i tots cap al Kursaal, on l’artista es-
trella de la Fira, Carles Santos, va in-
augurar oficialment aquests quatre
dies d’espectacles amb el seu Sis te-
nores i un senyor.

La proposta de Carles Santos va co-
mençar de forma brillant, amb la veu
del compositor i pianista descobrint-
nos per què als anys 80 va marxar a
Nova York. No va ser pel moviment
Fluxus ni per conèixer John Cage, ni
tampoc per entendre què era la con-
ceptualitat ni les noves tendències ar-
tístiques; va ser pels sucs de taronja
talla XXL, per la pornografia i per les
cadenes de televisió que emetien 24
hores al dia. Ara, gairebé 30 anys des-
prés, fart de la televisió, es concentra
en la tonalitat de la tenora per oferir
un espectacle que, desenganyem-
nos, és més musical que teatral.

Sis tenores i un senyor beu de la
música contemporània per demos-
trar que la tenora ho pot ser tant, de
contemporània, com el piano o la
veu d’una soprano.

Santos no s’està de complicar-li la
vida al tenora Jordi Molina, com és
habitual en tots els intèrprets que se
sotmeten a col·laborar amb ell. A
base de fer-li repetir un cop rere
l’altre la mateixa frase musical amb
nous compassos a cada repetició, co-
reografia inclosa, Molina acaba estirat
a terra amb una soprano sadomaso-
quista rentant-se els genitals damunt
d’ell. La relació comença amb els es-
garips orgiàstics de la soprano, repro-
duïts per la tenora fins al punt d’esta-
blir un diàleg sexual hilarant.

Després, però, Santos i les sis teno-
res, en un canvi de registre radical,
ofereixen un concert amb tots els ets i
uts. Hi ha un primer moviment a tall
d’allegro vibrant, gairebé eixordador,

que evoca els intransitables i sorollo-
sos carrers novaiorquesos, les seves
presses i aparent caos, per passar
després a l’adagio, en el qual la músi-
ca remet a una jam session de jazz
per a piano i tenora, per tornar de se-
guida al despertar de la ciutat, un vi-
vace que acaba amb tots els intèr-
prets cridant, manifestant-se, com
una sola veu.

De segur que no és el muntatge
més espectacular de Carles Santos, i
els aplaudiments moderats d’un pú-
blic que esperava potser una propos-
ta escènica més contundent ho van
demostrar, però també és segur que
és un dels espectacles en què Carles
Santos recupera millor el que va sig-
nificar aquell moviment dels anys 80
que va ser Fluxus, en el qual tradició i
modernitat s’unien per crear una pro-
posta artística diferent, innovadora i
contemporània. El mateix que propo-
sa la Fira de la Mediterrània. ■
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Dissabte apareix el
nou suplement
dedicat al cinema, la
música i el teatre
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El món de l’espectacle està
en ebullició, a Catalunya. I
l’AVUI vol donar-ne fe amb
un nou suplement, Especta-
cles, dedicat al cinema, el te-
atre i la música. Sortirà
cada dissabte i tindrà dotze
pàgines amb el bo i millor de
les propostes que hi ha a la
cartellera i les que hi haurà
en breu. Espectacles conju-
garà popularitat i qualitat,
dos conceptes que poden
anar de la mà. Com diu
Josep Maria Pou, “el teatre
comercial no és sinònim de
dolent”. I aquí es combina-
ran les propostes per al gran
públic i les que, tot i no anar-
hi adreçades d’entrada,
tenen vocació universalista.

Al primer número, per
exemple, ens endinsem en

Celda 211, la pel·lícula del
mallorquí Daniel Monzón
que està cridada a ser un
dels èxits d’aquesta tardor,
amb un Luis Tosar que sem-
bla el Robert De Niro de
Toro salvatge. També entre-
vistem Meryl Streep, Amy
Adams i Nora Ephron, i ens
endinsem dins l’obra de te-
atre de la tardor, Un marit
ideal, d’Oscar Wilde, tot en-
trant dins el camerino del
Teatre Goya per veure com
es prepara cada funció.

La cirereta del nou suple-
ment de l’AVUI apareix a la
contra. Cada setmana, un
important creador ens ofe-
rirà la seva visió del món.
Comença aquest dissabte
Calixto Bieito, l’artista es-
cènic català de més projec-
ció internacional. En set-
manes posteriors, hi escriu-
ran músics de la talla de
Joan Miquel Oliver i David
Carabén, la coreògrafa Sol
Picó i les cineastes Mar Coll
i Claudia Llosa, guanyadora
de l’Ós d’Or a Berlín amb La
teta asustada. ■
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