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Mirador Ada
Castells

Minarets
prohibits via
electoral

El primer cop que vaig viatjar
a Suïssa , vaig al·lucinar. En
un poble alpí horriblement

ordenat, em van explicar que als
veïns només se’ls permetia plan-
tar en els balcons una determina-
da flor perquè les façanes no des-
entonessin. Ho havien decidit, es-
clar, via electoral. Vaig imaginar
una vida reduïda a una perma-
nent reunió de veïns i em va venir

un calfred. Aquella nit vaig patir
malsons pensant que cultivava
clavells enmig dels geranis con-
vinguts i la majoria em linxava.

Als suïssos els agrada molt la
pràctica civilitzada de votar, enca-
ra que sigui per coses ridícules. La
propera cita electoral serà diu-
menge per si es fa una esmena
constitucional tan detallada com
afegir, a l’article 72, la frase: “La

construcció de minarets està pro-
hibida”. No estan per orgues,
aquests suïssots. Podrien haver
dissimulat tot dient que no es per-
meten construccions verticals de
més de tres metres destinades a
la pregària, però no. Queda clar
que el que els fa nosa són aques-
tes construccions musulmanes
des d’on el muetzí crida a l’oració.
Els promotors del referèndum

consideren que els minarets són
“símbols d’una reivindicació religi-
osopolítica de poder que amenaça
els drets constitucionals”. A tot
Suïssa n’hi ha quatre: una amena-
ça, com es veu, terrible. No cal ser
especialista en el món musulmà
per adonar-se que, si la prohibició
tira endavant, l’únic que s’aconse-
guirà és una resposta radical. N’hi
ha per plantar-hi clavells.

Elretorndel
fantasmade
Bukowski

Bukowski reapareixambun muntatge
de poesia i música avui a Girona i
l’edició dels seus últims llibres inèdits

David Castillo
GIRONA

Després d’haver invocat
reiteradament Hemingway,
Henry Miller i sobretot el
fantasma de Céline, Char-
les Bukowski reapareix a
Catalunya com un espectre
benigne i des de tres disci-
plines artístiques: el teatre,
la poesia i la narrativa.

El modèlic festival Tem-
porada Alta presenta avui a
les 21 h al Teatre Auditori
de Girona The Bukowski
Project, un muntatge sobre
poemes de l’escriptor cali-
fornià. La versàtil i presti-
giosa cantant i actriu ale-
manya Ute Lemper i el di-
rector i actor català Mario
Gas uneixen forces per ver-
sionar els poemes del mite
de la contracultura, acom-
panyats per un trio format
per Todd Turkisher a la per-
cussió, Vana Gierig al piano
i Don Falzone al baix.

Considerat un dels grans
cronistes de l’Amèrica al
marge, Charles Bukowski
(1920-1994) ha esdevingut
un mite. No només de la
contracultura dels anys se-
tanta sinó d’una manera
d’entendre la vida i la lite-
ratura, des de la visió de la
gent del carrer, dels perde-
dors. Sis novel·les, un gra-
pat de llibres de contes i

una col·lecció infinita de
poemes el van coronar com
un dels representants de la
cultura alternativa, conti-
nuador dels beatniks i pare
del dirty realism de Carver,
Ford i companyia. Això són
només etiquetes davant la
profunditat d’una obra que
recrea la bogeria quotidia-
na, l’alcohol i la desespera-
ció de la societat de con-
sum, tan alienada com els
escenaris descrits de Los
Angeles, la gran metròpoli
nord-americana de la costa
del Pacífic.

La representació única
sobre els poemes de l’es-
criptor, a càrrec de Lemper
i Gas, coincideix amb dues
novetats literàries impor-
tants. En primer lloc, l’edi-
torial habitual de la narra-
tiva de Bukowski, Anagra-
ma, ha tret Fragmentos de
un cuaderno manchado de
vino. El llibre aplega 36
peces inèdites, relats i assa-
jos, en molts casos editats
en petites revistes. Trobem
des dels primers contes pu-
blicats o rebutjats i frag-
ments autobiogràfics on es
poden trobar les grans ob-
sessions: la supervivència,
la música clàssica, les
dones i el sexe, l’alcohol i la
predilecció per un determi-
nat tipus de literatura poc
comercial. Entre les joies hi
ha un relat extens on expli-
ca com es va fer amic del
narrador, també de Los An-
geles, John Fante, a qui
considera el seu pare litera-
ri. En segon lloc, el veterà
segell Visor presenta La
gente parece flores al fin,
un quadern de poemes re-
cuperat també per l’editor
John Martin, que va fer
una revisió dels arxius de
l’escriptor. Es pot dir que
aquests poemes clouen el
cos central de la seva poe-
sia. Tal com sintetitza el
traductor Eduardo Iriarte

La cantant Ute Lemper presenta un espectacle de música i poesia amb Mario Gas ■ TA

al pròleg, els inèdits de Bu-
kowski han continuat la lle-
genda i han estat acollits
amb entusiasme per la crí-
tica i els lectors.

Segons els seus hereus,
amb el recull La gente pa-
rece flores al fin culmina
l’exhumació dels poemes
de l’arxiu d’aquesta ànima
en pena del cor negre de
Los Angeles. Entre els ver-
sos hi ha epitafis que ex-
pressen el seu estil: “Cen-
dra / només em queda
pura cendra / Primer ens
vam pixar al cor / ara ens
pixarem a la cendra”. O
quan diu que està prepa-
rat per la tomba, “perquè
el sol il·lumini els gossos
llepant-me durant tota
l’eternitat”. ■

Un dels llibres
rescata un relat
en què Charles
Bukowski evoca
el seu mestre,
John Fante

Provinent de la dinàmica cul-
tura alternativa dels anys se-
tanta, Mario Gas ha alternat
els grans muntatges escènics
i la representació de clàssics
amb les lectures de poesia.
Recordo quan va recitar al
Romea Gabriel Ferrater, Car-
los Barral, J.A. Goytisolo i
Jaime Gil de Biedma. L’any
passat ho va fer sobre els ver-
sos de Joan Vinyoli al Museu
Picasso dins la Setmana de
Poesia de Barcelona. També
va ser un dels impulsors dels
recitals de poesia catalana
organitzats per l’Institut
Ramon Llull a Madrid i altres
fires internacionals.

Mario Gas i la poesia
Sobre l’adaptació d’avui a

Girona, Gas destaca que el
projecte amb Ute Lemper
“ha volgut enfocar el vessant
menys conegut de Bukowski,
el de poeta, incorporant mú-
sica i una posada en escena
amb il·luminació i una panta-
lla amb imatges, que fan una
lectura més conceptual de la
poesia realista de l’escrip-
tor”. El discurs irònic, cínic i
existencial del poeta queda
reflectit en una representa-
ció que, segons Gas, “reuneix
la personalitat fascinant de
Lemper amb els poemes con-
tra les convencions de Char-
les Bukowski”.


