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CULTURES

ntre la cinquantena d’actes que
atapeeixen l’agenda cultural
manresana durant aquest oc-
tubre amb motiu del cicle To-

cats de Lletra, n’hi ha de molt varitats i des-
tinats a públics ben diversos. Permeteu-
me, però, que (amb un punt d’ironia, que
és el tema que centra l’actual edició, i sense
cap més intenció que analitzar una mica el
món en què vivim) faci una classificació,
en tres grups, dels actes en funció del valor
monetari que se’ls atorga.

Grup 1: hi ha tres actes en què el públic
haurà de pagar el preu simbòlic de tres eu-
ros. Tenen en comú que es fan al vespre i
en espais tancats. En dos dels casos, com
que es tracta de recitals duts a terme per
actors de renom (Lluís Marco, acompanyat
pel pianista Joan Martorell, recita poemes
de Pere Quart; i Vicky Peña que, amb el seu
fill Orestes Gas, posarà veu als versos d’Án-
gel González), sembla lògic que es vulgui
regular una afluència de públic que es deu
preveure massiva. En l’altre cas, la projec-
ció de la pel·lícula Le signe du Lion, d’Eric
Rohmer, amb presentació de Lluís Calde-

rer, tinc la sensació que es fa pagar per no
establir un precedent de cinema gratuït a la
ciutat, més que no pas perquè es prevegin
bufetades a l’hora d’entrar, que tant de bo...

Grup 2: hi ha tres actes més que són gra-
tuïts i, per si algú ho dubta, el programa en
destaca aquesta condició. Són tres recitals
poètics que, com els anteriors, es fan al ves-
pre i en espais tancats. El fet que se n’espe-
cifiqui la gratuïtat deu ser perquè parlem
del recital que inaugura el cicle (Drapets al
sol, on el planter del Casal Familiar Recrea-
tiu escenificarà poemes escrits per a l’oca-
sió), un dels que el tanca (amb Joan Mar-
garit i Pere Rovira recitant-se a Complicitats
poètiques) i un que es fa en un equipament
que no és municipal, a l’Auditori de la Pla-
na de l’Om (Tanquem els ulls i el pensa-
ment que voli, on Montserrat Carulla s’en-
frontarà amb versos de Josep Maria de Sa-
garra).

Grup 3: la gran majoria d’activitats (una
quarantena) no tenen especificat el preu i
tampoc no es diu que siguin gratuïtes. Tan-
mateix, tothom sap que hi pot assistir de
franc: recitals a l’aire lliure (amb actors, ac-

trius i músics de primer ordre, com Mar
Ulldemolins, Ferran Rañé i Anna Barrachi-
na), exposicions (una sobre Pere Calders a
la Biblioteca del Casino i una altra de foto-
grafies iròniques a la Casa Lluvià), activitats
infantils (se’n fan una bona colla, al voltant
del Quixot, en diferents biblioteques ve-
ïnals), i, sobretot, diverses presentacions
de llibres, clubs de lectura i visites d’autors
(alguns dels quals ben coneguts: com
Matthew Tree, que parlarà de la seva expe-
riència com a escriptor anglès en llengua
catalana; Jaume Cabré, que presentarà la
seva darrera novel·la, Jo confesso; Empar
Moliner, que participarà en el club de lec-
tura de la Biblioteca del Casino arran de No
hi ha terceres persones; i Joan-Lluís Lluís,
que conversarà a partir del seu llibre Xoco-
lata desfeta).

A qui se li acudiria, avui i aquí, fer pagar
per anar a veure i escoltar un escriptor? A
qui se li acudiria ni tan sols insinuar que és
una activitat gratuïta? I ara! Tothom sap
que, amb el caliu del públic i una bona en-
sabonada, els escriptors es donen per ben
pagats.
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A qui se li acudiria, avui i aquí, fer
pagar per anar a veure i escoltar un
escriptor? I ara! Tothom sap que,
amb el caliu del públic i una bona
ensabonada, els escriptors es donen
per ben pagats

n home condemnat a
vint anys de presó per
robar un tros de pa in-
tenta refer la seva vida,

un policia implacable el perse-
gueix fins a la mort, una dona sol-
tera abraça la prostitució per donar
de menjar la seva filleta, uns joves
idealistes entonen el clam de la re-
volució, i el poble, fart d’injustícia
i corrupció, aixeca barricades per
enfrontar-se als poderosos. El retrat
de la França de començament del
segle XIX que va traçar Víctor Hugo
a Els miserables, tan llunyà i alho-
ra proper de les convulses hores
que ens toca viure, ja s’ha instal·lat
a Barcelona en format de musical
i es disposa a gaudir d’una breu
però intensa estada de mig any
amb el millor dels auguris.

La novel·la d’una de les glòries
de les lletres universals va tras-
passar el paper i va pujar a
l’escenari fa un quart de se-
gle, i la darrera de les ver-
sions produïda per Came-
ron Mackintosh, rei Mi-
des del gènere amb
títols de tant pes
com Cats, El fan-
tasma de l’òpera
i Miss Saigon,
es representa
al Barcelona
Teatre Mu-
sical amb
la promesa
que costarà
trobar una
entrada. La
funció inaugural
de dijous a la nit va
reunir tots els in-
gredients d’una
estrena de tons
cinematogràfics

i va concitar una expectació im-
pròpia d’una obra de teatre.

Cada àmbit de la creació artís-
tica té les seves icones, i Los mise-
rables, amb textos en castellà i
música en directe, és una de les
més potents del teatre musical.
No en va, la productora Stage En-
tertainment l’ha ubicat al BTM, a
l’antic pavelló d’esports del carrer
de Lleida (Montjuïc), on una caixa
escènica de grans dimensions i
un pati de butaques apte per a
1.850 espectadors converteixen la
funció én un espectacle total. Un
repartiment sòlid, amb grans ac-
tuacions de Geronimo Rauch (en
el paper de Jean Valjean), Ignasi Vi-
dal (inspector Javert), els dos prin-
cipals protagonistes de la història,
i una escenografia sòbria encerta-
dament apuntalada per les pro-
jeccions de dibuixos del mateix
Victor Hugo van convertir l’estre-
na en una vetllada de primera. A la
mitja part, l’organització va regar la

ja de per si immillorable predis-
posició de la concurrència

amb unes ampolletes d’An-
na de Codorniu ben fresc
que van fer més passable
una altra nit de tempera-
tura agradable a la capital
catalana.

Los Miserables és un
gran fresc narratiu que
Victor Hugo va con-
cebre com a denún-
cia de la situació de
pobresa i degrada-
ció d’una bona part
de la població de la
França que, pocs

anys abans, ha-
via viscut l’es-
clat revolucio-
nari però, a co-
mençament del

XIX, s’havia em-
barcat en la fa-

raònica aventura
napoleònica. El

musical reforça les intencions cí-
viques del literat, que es fan molt
presents en la primera part del
muntatge, i no passa per alt les pe-
tites històries individuals dels pro-
tagonistes, que agafen altura en la
segona.

Jean Valjean viu intentant obli-
dar el seu pas per la presó i té una
sobtada conversió moral quan el
bisbe a qui havia robat el perdona
i evita que torni a caure a les mans
de la policia. Talment Pau de Tars
caigut del cavall. Un d’aquests ser-
vidors de la llei (Javert), però, li té
jurada i el conflicte ressuscita pe-
riòdicament. Com Judes, la bio-
grafia de Javert també és propie-
tària d’un final inesperat.

El destí individual immers en
l’espiral de la Història, en majús-
cula, és el motor que dota el relat
d’un dinamisme que el fa corpre-
nedor i fascinant. Amor, desamor
i combat social, talment el segle
XXI en la seva crua descomposició.
El compositor Claude-Michel
Schönberg, autor de la partitura de
Los Miserables, va saludar breu-
ment els assistents abans de la
funció. Aleshores, l’orquestra va
agafar el timó i la màgia de l’es-
pectacle va fer la resta. No hi van
faltar rialles amb les descarades lle-
tres de les cançons dels hostalers,
el grotesc matrimoni Thenardier, ni
tampoc llàgrimes amb les emoti-
ves històries d’amor i mort dels per-
sonatges de la novel·la.

Però allò que fa vigent el mis-
satge de l’obra és la necessitat de no
abaixar mai la guàrdia: el dia que
les imatges d’una treballadora de
la sanitat sobre la taula de nego-
ciacions a l’Institut Català de la Sa-
lut, trepitjant els papers de pa-
trons i sindicats, es repetien noti-
ciari rere noticiari, al BTM co-
mençava la revolució. Han passat
cent cinquanta anys. Tanmateix,
res.

U
TONI MATA I RIU | BARCELONA

Crònica

No abaixar mai la guàrdia
Los Miserables aterra a Barcelona amb una estrena de tons

cinematogràfics i la vigència d’una història en temps convulsos


Carme Riera (Palma, 1942) va
decidir que volia provar sort en
el gènere negre. El resultat va
ser Natura quasi morta
(Edicions 62), una novel·la
mil·limètrica ambientada en la
UAB, amb desaparicions,
assassinats i persecucions.
Ironia i crítica social sota el
guiatge de la subinspectora
dels Mossos, Manuela Vázquez,
tota una picada d’ullet que al
seu dia també va fer Camilleri.
L’escriptora va passar per
Manresa per participar en el
Club de Lectura del Fecinema,
que es va omplir de devots de
Riera i del gènere.

Imaginació o successos dels
diaris?

Imaginació.
Una infusió o una bona copa?
Una bona copa.
Què tenen en comú Miss

Marple i Manuela Vázquez?
Em penso que res.
El millor atribut de la seva he-

roïna?
La ironia tràgica.
Ha llegit els tres Millennium?
Sí.
La sueca Asa Larsson o la ve-

neciana Donna Leon?
Donna Leon.
Qui mata millor, els homes o

les dones?
Les dones.
Triï: pistola, verí o ganivet de

cuina.
Pistola, és més elegant.
Si Agatha Christie no hagués

existit...
No existirien les moltíssimes

pel·lícules que hem vist a la tele.
El seu heroi o heroïna del gè-

nere.
Espero inventar-lo.
I el seu antiheroi?
El mateix.
La família és l’origen de tots els

mals?

Bastant.
I l’origen de la bondat?
Segurament el trobaríem en

algú molt dolent.
Som bons o dolents, per natu-

ralesa?
Ni bons ni dolents. Ens hi fem.
On hi ha més ganes de

cometre assassinats, a la
universitat o als ambients
literaris?

Als ambients literaris.
El millor que pot passar al gè-

nere negre és que...
...continuï sent negre.
I el pitjor?
...que es torni blanc.
Els Mossos d’Esquadra la faran

padrina?
Ja m’hi van fer!R
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«Les dones maten millor»
SALVADOR REDÓ

Hi haurà un segon llibre amb la
subinspectora Manuela Vázquez?

Malgrat que Carme Riera va
anunciar que havia fet la pri-

mera i la ultima incursió en el gènere
negre, a Manresa va explicar que ar-
ran d’una situació «estranya» que va
viure en un tren, es va trobar pen-
sant com ho afrontaria Manuela Váz-
quez. Així que, va dir, «segurament
això vol dir alguna cosa».



L’INTERROGANT

L’entrevista Carme Riera
ESCRIPTORA. AUTORA DEL LLIBRE NATURA QUASI MORTA


