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Terenci Moix i Montserrat Roig s’han beneficiat de l’interès
per la literatura gai i l’escrita per dones ■ ARXIU

Salvador Távora
i la seva
companyia La
Cuadra de
Sevilla recrea en
el seu espectacle
fragments de ‘La
Traviata’ cantats
per tenors i
sopranos però en
música gravada i
com a fons. Tot el
que és flamenc és
en directe ■ JOSEP
AZNAR

Quiens
llegeixa
dinsiafora

Enric Bou coordina un
volum dedicat a la crítica
literària més recent

Ada Castells
BARCELONA

L’editorial Vicens Vives con-
tinua amb la seva gesta de
publicar el Panorama crític
de la literatura catalana,
una obra en sis volums per
donar a conèixer què s’ha
escrit, a dins i a fora, de la
nostra literatura. Ara li ha
tocat el torn al volum més
difícil de fer per manca de
perspectiva històrica. És el
de la segona meitat del segle
XX, que va de la potsguerra
a l’actualitat. Qui s’ha atre-
vit a ficar-se en aquesta trin-
xera literària és Enric Bou,
de la Universitat de Brown.
El professor reconeix que el
problema ha estat triar de
qui parlar i s’ha optat pels
que tenen una obra acaba-
da i tancada, com seria el
cas de Montserrat Roig i
Baltasar Porcel, i pels que
han tingut un mínim ressò
no només als diaris sinó en
el món acadèmic, “com per
exemple Quim Monzó, de
qui fins i tot ara es fa una
exposició”. De fet, els més
joves d’aquest grup del
segle XX són el mateix
Monzó –que sembla tenir el
fat de fer sempre de repre-
sentant juvenil– i Maria
Mercè Marçal.

Bou no només s’ha preo-
cupat de fer una panoràmi-
ca dels escriptors més ana-
litzats sinó també de les
veus crítiques que s’han en-
carregat de fer aquesta anà-
lisi. N’hi ha de tot l’àmbit de
la llengua catalana. L’últim
capítol del llibre, el més

compromès, dedicat als úl-
tims debats generats en el si
de la nostra literatura, ha
anat a càrrec de l’actual di-
rector de la Institució de les
Lletres Catalanes, Oriol Iz-
quierdo. Hi escriuen, entre
d’altres, Àlex Broch, Enric
Sòria, Carles Batlle i Julià
Guillamon.

Maneres de llegir
Un dels fets que ha pogut
observar Bou, arran
d’aquesta feina, és la dife-
rència entre les visions vin-
gudes de fora i de dins: “A
l’estranger hi ha una passió
per la literatura contempo-
rània i s’estudia des d’una
perspectiva feminista, cosa
que ha beneficiat els estudis
sobre Montserrat Roig, i
també des del vessant gai.
També hi ha un gran interès
per la memòria històrica.
En canvi, aquí la crítica està
condicionada per uns mes-
tres concrets, com és el cas
de Joaquim Molas”. El cas
de Terenci Moix és un bon
exemple d’aquesta dicoto-
mia: “Aquí se’l pren amb un
interès relatiu i, en canvi, la
quantitat de publicacions
que hi ha a fora sobre El dia
que va morir Marilyn és im-
pressionant perquè l’autor
és homosexual i retrata una
època”. El cas és que les
perspectives dels lectors
canvien, fins i tot les dels
lectors qualificats. Amb
aquesta eina en sis volums,
la mirada del nostre temps
quedarà fixada, tota una
proesa per part de l’editori-
al i els seus autors. ■

Un brindis pel
fandango

A‘FlamencoparaTraviata’,desd’avuialPoliorama,
TávoraiLaCuadradeSevillatraslladenl’òperaalflamenc

Teresa Bruna
BARCELONA

Salvador Távora i la seva
companyia La Cuadra de
Sevilla tornen dimarts a
Barcelona amb Flamenco
para Traviata, un especta-
cle molt en la seva línia poè-
tica, artística, investigado-
ra i divulgadora de tradici-
ons autèntiques. Es va
estrenar l’any 2007 a Màla-
ga i ja va emocionar a Cata-
lunya l’any 2008, al Festi-
val de Peralada. És la pri-
mera vegada que fa
temporada seguida, encara
que només sigui 15 dies.

Per a Távora això és molt
important: “Tenia moltes
ganes de reiniciar la comu-
nicació amb el públic cata-
là, amb qui va ser excel·lent
durant prop de 40 anys.
Amb Carmen –l’obra en
què es lidiava un toro en la
versió per a plaça i va ser
prohibida a Barcelona– es
van produir malentesos
que cal oblidar per sempre.
Nosaltres devem molt al
públic català. Els nostres
inicis, amb Quejío, van néi-
xer i créixer a Catalunya.
Érem al Capsa, amb en Pau
Garsaball”, recorda.

Ja no hi ha malentès.
Salvador Távora té uns sen-
timents profunds envers la
seva cultura que transmet
de manera contundent als
seus espectacles i amb això
s’ha guanyat un respecte,
el mateix que va tenir ell
quan, després de guanyar
el plet i acceptar-se que es
lidiés el toro, va decidir no
fer-ho. Tanquem així un
tema que torna a la memò-
ria en sentir el nom de Tá-
vora, i parlem d’aquest
magnífic esclat de creativi-
tat que va entusiasmar la
crítica a Peralada.

Homenatge al fandango
Flamenco para Traviata és
un espectacle tan complet
que costa descriure. Però
per damunt de tot és un ho-
menatge al fandango
“aquell art meravellós de
lliure creació, sense re-
gles”, i als seus creadors
oblidats, a la cultura popu-
lar, als clams dels barris
més pobres i a les prostitu-
tes. Távora recrea l’argu-
ment de La Traviata, que
parla d’una prostituta ma-

lalta de tuberculosi, que
alegrava els senyors de
l’alta societat de París:
“Abans, molta gent moria
de tuberculosi i els fandan-
gos en parlen. Hem recollit
una colla d’aquests fandan-
gos i els hem cosit de mane-
ra que reprodueixen La
Traviata, però a l’ambient
pobre de Sevilla, a l’Albare-
da de la meva infància, d’on
guardo tants records. El
flamenc es va desenvolu-
par també al món de la
prostitució. El que hem fet
és traslladar l’argument de
l’òpera al flamenc”, explica
Távora. Els personatges
conserven els noms de
l’òpera de Verdi.

L’espectacle recrea frag-
ments de La Traviata, can-
tats per tenors i sopranos,
però en música gravada i
com a fons. Tot el que és fla-
menc és en directe. L’inter-
preten María Távora, baila-
ora i néta del director (Vio-
leta) i el Mistela, bailaor
(Alfredo), en els personat-
ges principals. Ana Real
(cantaora) i Javier Allende
(cantaor) fan de narra-
dors. Hi ha músics en di-
recte, Raquel López (balla-
rina) i el cavall Cascanue-
ces, “que és meravellós”,
assegura Távora.

L’espectacle ofereix mol-
tes disciplines: “És òpera,
flamenc, música, el fan-

dango connectat amb la
tragèdia grega, art eqües-
tre, dansa clàssica... És
tot, però no és fusió. Jo
sempre he lluitat contra
les descripcions”. El que sí
que reivindica és el plaer
per l’art, la sensibilitat so-
cial i la comunicació, que
espera aconseguir en un
espai tan proper com el
Poliorama. “El teatre ha
de saber equiparar el sen-
tit popular amb el sentit
culte de l’art. I ha de ser
transcendent. Molts grans
artistes no serien res, pot-
ser ni Picasso, sense el seu
compromís amb la socie-
tat”. Només fins al 24 de
gener al Poliorama. ■


