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Parc temàticcontemporani

Postliteratura

CRÍT ICA DE DANSA

L’imprevisible artista britànic commou el públic del Festival de Peralada

L’encantdeJamieCullum

S
i llegim per evadir-nos o per
reafirmar-nos no és exacta-
ment la mateixa cosa. Ni tan
sols ajaguts a la platja, embe-

tumats de crema bronzejadora i amb
una cervesa del xiringuito a mà. La li-
teratura pot representar sentit,memò-
ria, bellesa, una il·lusió de temps, una
manera de coneixement, una passió
per l’experiència i, alhora, una crítica
de la vida, a l’hivern i a l’estiu. Sens
dubte ni la novel·la hamburguesa do-
ble ni les escalopes postminimalistes
no venen al cas i ni tan sols tenen la
fascinació de l’aventura que signifi-
quenL’illa del tresor oEls tresmosque-
ters per contrast amb la novel·la
d’idees o la literatura de pensament.
En la literatura, asseguts llegint en un
banc de parc públic, trobemvisions al-
ternatives de la vida, unamanera d’en-
tendre a través de personatges i pai-
satges que la complexitat de la vida és
un incentiu.
Amb pesar, Alain Finkielkraut par-

la de postliteratura. Després d’haver
retut homenatge a la seva literatura
predilecta al llibre Un cor intel·ligent,
especula sobre l’entrada en l’era de la
postliteratura. És una cosa que es des-
prèn del llenguatge –diu Finkiel-
kraut– de les novesminoriesmediàti-
ques, polítiques i culturals. No és que
hagin desaparegut els escriptors ni
que no s’escrigui bona literatura. És
que ja no importa, li manca tot sentit.
Destorba. És sobrera. No ofereix res-
postes fàcils. S’excedeix en la plurali-
tat d’interpretacions. Complica les co-
ses. Ja no pot competir amb el cine-
ma, la televisió o Internet.
Té tot això alguna cosa a veure amb

un adéu a Occident? La veritat és que
aquest crepuscle d’Occident ha estat
un diagnòstic de reaparició periòdica,
fins a constatar un renéixer d’entre
les cendres. Ara mateix l’historiador
Niall Ferguson afirma que el risc ac-
tual per a Occident no és un declivi
gradual i anestèsic sinó un col·lapse.
És a dir: la civilització occidental,
sent com a tal un sistema altament

complex, és propensa a passar d’una
manera sobtada de l'estabilitat a la
inestabilitat. Per contrast, l'esperit de
la novel·la –diu Finkielkraut– és la sa-
viesa de la incertesa i l’estil és un des-
vetllament del món. O sigui que, en
cas que sigui cert el trànsit accelerat
de l'estabilitat a la inestabilitat, una
conseqüència pot ser un grapat de
grans novel·les, cosa urgent donat l’ex-
cés d’híbrids literaris. Postliteratura?
Fa molt de temps que creiem que
n’identifiquemels símptomes. També
és cert que la literatura està passant
per una fase d'avitaminosi. Això no és
dolent del tot. És així com, de sobte,
alguna cosa reacciona i comença a do-
nar respostes. Tenim a mà exemples
d’una literatura que reclama partici-
par de la condició històrica de l’home
i tambéhi ha una literatura que busca-
va l’art per l’art. Les combinacions ge-
nètiques poden no tenir límit. No és
impossible que la postliteratura acabi
sent més literatura.

Un moment de l’actuació ahir a la nit del jove Cullum davant els 1.800 espectadors de Peralada
INMA SÁINZ DE BARANDA
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Sense el hip-hop a què ens ha acostu-
mat Blanca Li, la presentació a
Peralada de la peça que la coreògrafa
va estrenar el 2009 al festival de dansa

de Montpeller convenç pel seu caràc-
ter divertidament mestís: dansa con-
temporània en clau de comèdia musi-
cal, amb recursos cabareters i molt
d’humor, una altra marca de la casa. La
mateixa Li és impecable com a intèr-
pret d’alguna de les escenes; així, per
exemple, la de la sevapugnaambel telè-
fon mòbil i l’inevitable naufragi entre
múltiples possibilitats mecàniques:
“premi 1 si daixonses, premi 2 si dallon-
ses”, arrrrgggg! Ja es veu: el parc temà-
tic deshumanitzat actual és pura diver-
sió, ehem, i el deliciós jardí de Blanca
Li ensporta a l’hortmediàtic contempo-
rani amb la ironia com a salvaguarda.
Per això es recrea El jardí de les delícies
del Bosch, unparadís terrenal que sem-
bla que ha sucumbit al pecat i la luxú-

ria, i la posada en escena alterna les pi-
cades d’ullet plàstiques al quadre i la
simpàtica ridiculització de referències
contemporànies.Nicolas Sarkozy i Car-
la Bruni inclosos.
Malgrat que alguns dels quadres més

kitsch del trammitjà perden el ritme, el
desenvolupamentdel guió té gràcia, per-
què sembla que les escenes hagin estat
creades expressament per a Peralada.
Apareix un teatre, veiem parelles que
s’abandonen als plaers del restaurant,
hi ha qui assisteix ajagut a un concert,
tots posen per als altres i desfilen entre
polítics i vips, hi ha qui sucumbeix al
joc al casino i entremàquines escurabut-
xaques, i fins i tot surt una noia disfres-
sada de… castell! La repanotxa. Una bo-
geria bonica i nua. Una delícia.c

El cantant, pianista i compositor bri-
tànic Jamie Cullum va confirmar
ahir a la nit al Festival de Peralada
l’encant escènic que ni els més escèp-
tics analistes no li discuteixen. Enca-
ra que la seva presència als nostres
escenaris ha estat bastant habitual
d’un temps ençà, i malgrat que la se-
va última referència discogràfica (l’àl-
bum The Pursuit) va aparèixer el no-
vembre del 2009, Cullum va protago-
nitzar un rotund sold out en passar
pel cicle empordanès. Hi havia una
esplèndida entrada de 1.800 especta-
dors que havien pagat entre 45 i 110
euros, i que van voler acompanyar el
jove artista en l’únic concert de la se-
va gira estiuenca programat a Cata-
lunya.
Cullum es va presentar amb deumi-

nuts de retard, liderant un quintet i
abillat amb jaqueta, corbata i calçat

esportiu. Va començar l’actuació
amb Photograph, tema que va trufar
amb un “Com esteu, Peralada?”, cor-
respost amb aplaudiments d’agraï-
ment per part del respectable. En Get
yourway, la segona peça d’un reperto-
ri que anava decidint sobre la marxa,
es va desfer de la jaqueta i fins i tot va
pujar al piano. Minuts després, tam-
bé va engegar a dida la camisa, per

oficiant la resta del concert amb una
samarreta com les que pot lluir qual-
sevol client de festivals com el Prima-
vera Sound o el FIB de Benicàssim.
En el recorregut que va oferir ahir

a la nit, el músic va explorar tots els
seus discos, i no hi van faltar relectu-
res de cançons pop com Come to-

gether dels Beatles,Don’t stop themu-
sic de Rihanna, Love is a losing game
de la malaguanyada AmyWinehouse,
oHigh and Dry de Radiohead. També
hi va haver temps per a un set no am-
plificat en el qual, per a gran satisfac-
ció dels presents, el vocalista va can-
tar sense micròfon.
Cullum va prodigar l’habitual sim-

patia, capacitat de connexió i una vis
còmica que va quedar palesa especial-
ment en la interpretació de I’m all
over it, tema del seu darrer treball.
Una ensucrada If I ruled the world,

Twenty something o l’estàndard de
Cole Porter I get a kick out of you, així
com el tema de Ray Charles I’ve got a
woman, van marcar també la compa-
reixença del nostre impredictible ar-
tista. Un noi de 31 anys que es mou
per un terreny relliscós a cavall del
jazz i el pop, cosa que li ha costat el
retret dels més puristes, mentre que
altres veus en defensen la proposta,
tot valorant les virtuts d’un crossover
que tendeix a desdramatitzar la ma-
nera com alguns sectors contemplen
encara el planeta jazz.c
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La literatura ja no
importa, li manca
tot sentit, destorba, és
sobrera, diu Finkielkraut

Cullum va protagonitzar
un bonic ‘sold out’
al Parc del Castell,
acompanyat d’un quintet
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