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Ángel Mateo Charris tenia
poca experiència en treball
d’il·lustració. En pintura,
ha excel·lit. És un dels pin-
tors actuals més valorats.
L’editorial li va donar «lli-
bertat màxima» en l’ambi-
ciós i complex projecte
d’il·lustrar el clàssic El cor
de les tenebres. L’any pas-
sat, es va commemorar el
150è aniversari del naixe-
ment del seu autor, Joseph
Conrad. L’edició especial,
en català i en castellà, su-
ma més de 20.000 exem-
plars venuts.

«És un llibre amb mol-
tes lectures i era un repte
immens reflectir-les en les
il·lustracions. Volia captu-
rar tant l’aventura interior
com l’exterior. I, per sobre
de qualsevol altra cosa, em
preocupava molt l’atmos-
fera. No volia que el meu

treball interrompés la lec-
tura, sinó que l’animés»,
emfasitzava l’artista. Án-
gel Mateo Charris ha fet
una interpretació lliure i
oberta del viatge a l’infern
que va descriure Conrad.
De tal manera, que ha creat
personatges que no aparei-
xen en el llibre.

L’exposició aplega tots
els originals, una trentena
(la majoria, olis sobre pa-
per), amb un desplegable
com a obra central, que es
podran visitar fins al 8 de
març. El conjunt evoca,
subtilment, l’horror del
Congo colonial, però molt
subtilment. «Les peces es
van enfosquint, a poc a
poc», concreta. En comen-
çar i en acabar el recorre-
gut expositiu, hi ha afegit
dues obres que no formen
part del treball d’il·lustra-

ció: una obra anterior al
projecte (una escultura
d’un ninot gegant que si-
mula un esquelet) i una
obra posterior (una pintura
metafísica). L’artista tam-
bé ha pintat, expressament
per a la sala barcelonina,
un gran mural on s’alter-
nen els blaus i els negres
que caracteritzen les il·lus-
tracions.

Dilluns, a la presentació
de l’exposició, l’escriptor
Albert Sánchez Piñol va
exercir de padrí. Ni de bon
tros per quedar bé. L’obra

de Sánchez Piñol és inten-
cionadament filla d’El cor
de les tenebres. «És un lli-
bre únic perquè és èpic i lí-
ric alhora», va dir. I des-
prés va revelar: «És un lli-
bre que et llegeix a tu, no
pas que tu llegeixes. Sem-
pre em retrobo amb Con-
rad. Ara mateix, que estic
preparant el meu nou lli-
bre. Està ambientat en la
tercera guerra carlina i ex-
plica la història d’una pa-
gès que es troba un àngel
caigut. Se l’emporta a casa
i parlen del bé i del mal».

Més cor que
tenebres

Ángel Mateo Charris il·lustra Conrad
M. PALAU / Barcelona

� El pintor Ángel Mateo Charris (Cartagena, 1962) va re-
bre l’encàrrec la primavera passada d’il·lustrar una edició
especial d’El cor de les tenebres, de Joseph Conrad, a ini-
ciativa de Galàxia Gutenberg/Cercle de Lectors. Les il·lus-
tracions originals s’exposen, totes juntes per primer cop, al
Centre Cultural Fundació Cercle de Lectors de Barcelona.

Albert Sánchez Piñol i Ángel Mateo Charris. / QUIM PUIG

Spastor anuncia que deixa de desfilar
per centrar-se en la producció
� Barcelona. Sergio Pastor (Girona, 1975) i Ismael
Alcaina (Barcelona, 1975), els dissenyadors de
Spastor, van anunciar dilluns que renuncien a fer
desfilades i se centraran a resoldre els problemes de
producció. La firma catalana de moda masculina ha
renunciat a ser a la pròxima edició de la passarel·la
Cibeles (on per cert arriba un altre català: Josep
Abril) perquè no vol «viure de subvencions». El
seu repte és aconseguir una producció de la màxi-
ma qualitat per servir els seus clients, bàsicament
japonesos, i ara es dedicarà només a fer treballs per
encàrrec i a buscar pactes amb productors per tor-
nar a fer col·leccions regularment. / X.A.

Senza Tempo presenta la coreografia
d’una trobada fortuïta en un bosc
� Barcelona. La companyia Senza Tempo presenta
fins diumenge L’home, la dona i l’altra dona al
Mercat de les Flors. La producció, estrenada al Fes-
tival Temporada Alta fa uns mesos, narra la trobada
de tres personatges en un bosc. Carles Mallol lidera
un nou treball, intuïtiu i íntim, en què s’aborden les
relacions humanes, des d’una dansa teatre amable.
Mallol ja va signar la coreografia Peixos a les but-
xaques amb què es va estrenar la sala Ovidi Mont-
llor per al Mercat de les Flors. / J.B.

El crític de teatre Joan de Sagarra
rebrà la Medalla d’Or al Mèrit Cultural
� Barcelona. L’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu,
lliurarà avui la Medalla d’Or al Mèrit Cultural al
periodista i crític dramaturg Joan de Sagarra. En
l’acte, el cronista de Barcelona Lluís Permanyer
enaltirà el vessant periodístic de Sagarra, que ha es-
tat premiat «per les seves apassionades cròniques
de la vida cultural barcelonina». / EL PUNT

The Patillas comença la seva gira de
concerts, avui al Lux de Girona
� Girona. El grup de versions The Patillas comença-
rà aquesta nit la gira de concerts 2008, i ho farà amb
una actuació al bar Lux de Girona, a les 11 de la nit.
La gira continuarà divendres al Piano Blau de Gra-
nollers; el 7 de febrer, al Rumba Club del KGB de
Barcelona; el dia 8, al Mundo Caníbal de Cerda-
nyola, i el dia 15, al Clímax de Banyoles. / L.P.

Presenten tres llibres de l’Institut
d’Estudis Gironins a la Fontana d’Or
� Girona. Els impressors gironins del Renaixement
a la Renaixença, d’Enric Mirambell; Les inunda-
cions a Girona, d’Anna Ribas, i el volum XLVIII
del 2007 dels Annals de l’Institut d’Estudis Giro-
nins, són els tres llibres d’aquest institut de recerca
que demà es presentaran a la Fontana d’Or. La pre-
sentació es farà a dos quarts de vuit del vespre. / L.P.

� Xavier Solà presenta el seu llibre a casa. El
periodista de Sant Feliu de Guíxols Xavier Solà va
presentar ahir el llibre sobre el 20è aniversari del
programa El Suplement de Catalunya Ràdio, a la
Casa Irla de la seva localitat natal, envoltat de molts
amics, veïns i oients fidels. / PERE CARRERAS

� El director Jordi Pons-
Ribot, de Fènix Teatre, situa
al protagonista de L’Auca
del senyor Esteve, de San-
tiago Rusiñol, al llit de mort.
El venedor de betes i fils,
que no ha tingut altra vida
que la que li marcava la so-
cietat, s’adona que ha des-
aprofitat la seva existència.
La versió, La classe neutra,
es va estrenar a Arenys de
Mar i farà temporada a la
Sala Muntaner, des d’avui
fins al 17 de febrer.

Fènix Teatre va rebre
l’encàrrec de portar a escena
L’Auca del senyor Esteve.
Pons-Ribot, que és un de-
fensor dels textos populars
perquè han aconseguit
«captar l’ànima del país»,
va optar per situar el prota-
gonista moments abans de
morir: Des del llit, s’adona
de la buidor i de la poca va-
lentia i empenta que ha tin-
gut. El director, que també
s’encarrega de fer les adap-
tacions d’aquesta compa-
nyia, va acceptar el repte, tot
reprenent la història a partir
de la novel·la (Rusiñol va

suavitzar la crítica social
amb la seva obra de teatre,
deu anys més tard).

La peça fa servir el flaix
back, «un llenguatge amb
què avui podem jugar grà-
cies al cine i que no es conei-
xia en l’època de Rusiñol».
Els salts en el temps són

desordenats, una manera de
pensar que pot tenir un
moribund, remarca Santi
Ricart. L’obra es distancia
de la imatge de «sarsuela»
(defineix el director de la sa-
la, Josep Maria Coll) i dota
els personatges de psicolo-
gia.

JORDI BORDES / Barcelona

Fènix Teatre versiona «L’auca del
senyor Esteve», de Santiago
Rusiñol, a la Sala Muntaner

Una escena del muntatge. / EL PUNT

Una seixantena
autors s’inscriuen al
primer «youtube»
literari en castellà
� Madrid. Fins a seixanta
escriptors, entre els quals
figuren Lorenzo Silva,
Fernando Marías, Espido
Freide o Paulo Coelho,
s’han adherit al projecte
d’una petita empresa ma-
drilenya per difondre
l’obra dels autors de llen-
gua castellana a través de
la projecció de vídeos pel
youtube. El portal, cono-
ceralautor.com, que pren
com a referència el model
explotat per meettheaut-
hor en les lletres anglosa-
xones, ofereix als escrip-
tors un canal universal de
promoció literària per mit-
jà de la projecció d’un ví-
deo en què el mateix inte-
ressat explica, en un mà-
xim de dos minuts, el con-
tingut de la seva darrera
obra o d’altres que vulgui
promocionar. Cada escrip-
tor té, a més, pàgina pròpia
al portal, els promotors del
qual confien a ampliar la
nòmina d’associats als
500 abans de final d’any.
Als Estats Units, aquest
sistema de difusió a través
del youtube ja ha portat da-
vant la càmera autors com
ara John Le Carre. / EFE


