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La companyia banyolina
Cor de Teatre és una de les
vuit companyies que for-
men part del programa
Avignon à la Catalane,
una iniciativa de l’Institut
Ramon Llull (IRL) que

porta una representació
de les arts escèniques ca-
talanes a l’Off del Festival
de Teatre d’Avinyó, un
dels de referència a Euro-
pa. El programa té com a
objectiu “generar una for-
ta imatge de marca”, se-
gons el president de l’IRL,
Vicenç Villatoro, així com
“fer visible la cultura cata-
lana als principals escena-
ris mundials”. Una prime-
ra selecció, feta sota con-
dicionants com que fossin

espectacles rodats, amb
una estructura lleugera i
amb elements visuals im-
portants, va determinar
que anirien a Avinyó les
companyies Eia (Capas),
Alba Sarraute (Mirando a
Yukali), Pelmànec (Don
Juan. Memòria amarga
de mi, de Miquel Gallardo,
dirigit per María Castillo,
en versió en llengua fran-
cesa) i Pere Faura (Strip-
tease). Posteriorment,
s’hi van afegir quatre com-

panyies més, que partici-
paven pel seu compte en el
festival, però que l’IRL va
incloure en el programa,
finançant-los el trasllat.
En aquest cas hi ha Cor de
Teatre, de Banyoles, que
torna a portar Operetta a
Avinyó –ja hi va ser l’any
passat–; els pallassos Los
Excéntricos, amb Rococó
Bananas; la companyia
Mariantònia Oliver, amb
Petita Lula, i els Katraska,
amb MicroGloPhone. ■

Els banyolins,
Pelmànec i Los
Excéntricos seran a
l’Off del festival

Cor de Teatre torna a Avinyó
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L’artista de Sant Feliu de
Llobregat Jaume Amigó
inaugura avui (19.30 h) a
l’espai Michael Dunev Pro-
jects de Torroella l’exposi-
ció Afrika, que reuneix
pintures i escultures en
pedra de realització re-

cent sorgides de l’expe-
riència dels seus viatges al
Marroc i el Japó. Amigó,
que ja ha exposat en tres
ocasions més a l’espai Du-
nev, segueix fidel a a una
iconografia que es distin-
geix per elements senzills,
inspirats en estris quoti-
dians o fenòmens naturals
com el vent o els núvols. ■

Amigó torna a
l’‘Afrika’
Redacció
TORROELLA DE MONTGRÍ

Poeta hermètic i incom-
près, però no per això
menys citat en tots els
contextos –i sovint equi-
vocadament, sense anar
més lluny en la recent
inaugurada escultura
d’homenatge als castellers
d’Antoni Llena–, Paul Ce-
lan s’alça com un dels poe-
tes més enigmàtics del se-
gle XX, subversiu i tortu-
rat –va acabar llançant-se
al Sena el 1970–, amic i
enemic de Heidegger, pe-
dra a la sabata d’Adorno –i
tants altres–, intel·lectual
jueu que va patir l’Holo-
caust en carn pròpia –el
seu poema Todesfuge és
segurament un dels més
colpidors sobre els
camps–, Paul Celan, en
definitiva, ha marcat un
abans i un després, i la se-
va poesia encara desperta
grans interrogants avui.

Doncs bé. Fins ara
aquest autor amb prou fei-
nes s’havia traduït al cata-
là. El 1966 va aparèixer A
la paret escrit amb guix.
Poesia alemanya de com-
bat, de Feliu Formosa i Ar-
tur Quintana; el 1976 An-
toni Pons va publicar 23
poemes, i el 1996 va sortir
Cristall d’alè, d’Arnau

Pons, a banda de les tra-
duccions esparses d’An-
dreu Vidal i Karen Andrea
Muller recollides a Poemes
(Edicions 62, 2000) i a
Obra poètica i altres es-
crits (El Salobre 2008).

Labreu Edicions enge-
ga ara la publicació de
l’obra completa de Celan
a un ritme d’un volum ca-
da dos anys, amb De llin-
dar en llindar (1955) tra-
duït pel poeta i assagista
Arnau Pons (Felanitx,
1965), estudiós de l’obra
de Celan i estret col·labo-
rador del filòleg francès
Jean Bollack, un dels seus
màxims intèrprets.

“És un poeta que im-
pressiona, t’interpel·la, no
et deixa indiferent”, afir-

mava Pons durant la pre-
sentació del volum, dijous
al vespre a la llibreria Laie.
El traductor considera
que Celan escriu amb la
“llengua de la mort”, la
dels grans himnes i odes,
però alhora “la llengua de
matar, de l’extermini”. “Fa
servir un llenguatge d’un
gran virtuosisme, però en
el moment que ens podria
transportar i embriagar
ens diu: vés amb compte.”

Més enllà dels tòpics
que circulen sobre Celan,
i el fet d’haver estat “vam-
piritzat” per totes ban-
des, Pons crida a una lec-
tura responsable. Davant
el seu hermetisme diu:
“Celan sobretot burxa i
busca fer pessigolles del
costat de la intel·ligèn-
cia.” I adverteix: “Si l’es-
coltes bé, segurament no
t’agradarà el que diu.”

A l’hora de traduir la se-
va poesia, Pons ha afron-
tat dos esculls: la rese-
mantització –“Celan en-
cunya de nou els mots”– i
els diàlegs entre el jo i el
tu, sobre els quals s’han
escrit moltes teories. La
dificultat màxima, però,
rau en el treball de sil·la-
bització, un joc lingüístic
que difícilment es pot
mantenir en català.

Davant la manera “so-

lemne” com s’ha llegit Ce-
lan, Pons reivindica una
lectura que destaca “l’hu-
mor” i el “sarcasme” dels
seus poemes. En aquest
sentit, el traductor recor-
da que, comptat i debatut,
Celan no era cap sant ni fi-
lòsof aïllat, sinó un faldi-
ller, un home fascinat per
les prostitutes. “Per Celan
l’orgasme o l’abisme del se-
xe era una manera d’apro-
par-se als morts.”

El següent volum pre-
vist és Cristall d’alè
(1967), que Pons vol revi-
sar, mentre que al més co-
negut Cascall i memòria,
(1952) vol dedicar-li
temps per mirar de respec-
tar-ne la rima. En tot cas,
els volums inclouen notes
que “obren pistes per en-
tendre els poemes, en cap
cas per explicar-los”, pun-
tualitza Marc Romera,
editor de Labreu. ■

Labreu engega la traducció de l’obra
completa de Paul Celan amb ‘De llindar
en llindar’, a càrrec d’Arnau Pons

Quan la mort
es fa poesia
Valèria Gaillard
BARCELONA

Paul Celan va néixer a Romania el 1920,  però aviat la
seva família es va traslladar a Alemanya, de manera que va
adoptar l’alemany com a llengua d’escriptura ■ ARXIU

“En el moment
que ens podria
transportar
i embriagar
ens diu: vés
amb compte”

OLOT
Murlà presenta
avui la història de
la imatgeria

L’Escola de Dansa Maribel
Bover ha organitzat avui, com
a cloenda del curs, dues ses-
sions del ballet clàssic Coppé-
lia al Teatre Municipal de Gi-
rona (17.30 i 20.30 h; de 6 a
16 euros), en què actuaran els
seus alumnes i també el fill de
Bover, Guillem Brull, que ja ha
portat a terme una important
carrera internacional. La se-
gona part de l’espectacle es-
tarà dedicada al jazz i la dan-
sa contemporània. ■ X.C.

Bover i Brull
porten ‘Coppélia’
avui al Municipal

GIRONA

El grup ripollès Randellaires
va presentar ahir a Ripoll el
treball Entremarrats, el tercer
després d’Asuara i de Terra-
desús, i completa així una àm-
plia producció en què reflec-
teix moltes cançons i danses
del cançoner popular del Ri-
pollès. En aquest disc hi ha al-
gunes peces de producció
pròpia, com el ball d’en Plafal-
gars, el gegant de Vallfogona
del Ripollès. El disc es publi-
carà a la tardor. ■ J.C.

Randellaires
presenta el seu
tercer treball

RIPOLL

Quaderns de la Revista de Gi-
rona presenta (avui a les 19 h,
al Museu dels Sants d’Olot) el
llibre La imatgeria religiosa
d’Olot, de l’historiador olotí
Josep Murlà. En 43 capítols,
es fa un repàs exhaustiu de la
història d’aquesta indústria
olotina des del 1880 fins avui
dia. El llibre està il·lustrat amb
fotografies dels fotògrafs de
La Comarca David Juvanteny,
Óscar Cabana i Joan Mulí; del
mateix Murlà, i de l’Arxiu
d’Imatges d’Olot. ■


