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■ Un espectacle celebrarà els
100 anys d’Espriu a Arenys

La mítica Sinera tornarà a reviure el 10 de juliol al
poble que la va inspirar, Arenys de Mar, just quan
es commemorarà el centenari del naixement de
Salvador Espriu. Maria del Mar Bonet, Marina
Rossell, Gerard Quintana, Monica Green, Roger
Mas, Anna Roig, Dídac Rocher, Rosa Pou, Ivette
Nadal i Joan Colomo cantaran els versos del poeta
en un espectacle que vol conjugar el teatre, la
música i el circ. Per a l’espectacle, un dels actes
centrals de l’Any Espriu, s’han escollit 20 poemes.
“N’hi haurà que ja han estat musicats i altres que
han estat compostos expressament per a l’ocasió.
Serà l’Espriu més festiu. Volem donar a conèixer la
part més grotesca i sorneguera de la seva poesia.
Els captaires, els óssos que ballen, els gitanos, les
riuades d’Arenys. Sinera renaixerà de manera
poètica i potent”, explica Lluís Danés, el director
de l’espectacle. Mentre a l’escenari soni la música,
els trapezistes es gronxaran als arbres i les veus
de Dolo Beltrán i Jordi Boixaderas faran de fil
narratiu. Amb l’espectacle també es vol recordar la
història d’amistat que hi va haver entre Espriu i
Bartomeu Rosselló-Porcel. Espriu, fins i tot, va fer
construir un nínxol per al seu amic a Arenys. El
conseller Ferran Mascarell destaca que “el concert
té la voluntat de socialitzar la figura i l’obra de
l’escriptor”.
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Henrik Ibsen, l’indignat

‘Stockmann’
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Oriol Tarrasón i Les An-
tonietes han vist en
l’enemic del poble d’Ib-
sen el text que conté tot
el que permet a un cre-

ador de pronunciar-se ara sobre una
realitat en estat crític. Després de
passar-lo per un substancial sedàs
i reduir-lo a una versió essencial ti-
tulada Stockmann, han obtingut un
text que funciona, a l’escenari de la
Sala Muntaner, com un document
polític. En sobreviu el que serveix al
missatge: ficció amb claredat perio-
dística. Teatre amb titulars.

Potser la soledat de l’heroi (el ra-
dical Dr. Stockmann) sigui en l’ac-
tualitat un personatge menys ange-
lical en el seu sentit ètic i en la seva

com el 1882. El sentit de comunitat
s’ha tornat molt més complex, igual
que la idea de l’individu, integrat i
connectat a una xarxa virtual ine-
xistent al segle XIX. Un anacronis-
me que Tarrasón obvia amb intel·li-
gència. El públic comprèn a la pri-
mera qui són els dolents i qui són els
bons i quins arguments o estratage-
mes fan servir per defensar-se. Un
públic motivat que arrenca a aplau-
dir abans que els llums indiquin el
final de l’obra.

La posada en escena austera
s’apunta amb elegància a l’estètica
dramàtica del teatre germànic que
per aquí ha cultivat Àlex Rigola. Bo-
nes interpretacions que saben com
traslladar a l’escenari l’ambigüitat
entre drama i comèdia que el mateix
Ibsen no va voler dilucidar. La sub-
til ironia de començar el muntatge
amb The look of love de Burt Bacha-
rach –mestre de l’easy-listening– en
un ambient de frívola displicència
balneària és una formidable acluca-
da d’ull a la fragilitat de l’aparador
del benestar. Un moment de lleuge-
resa per a una obra que després
d’aquest pròleg sembla redactada
pels periodistes indignats de Mi-
llennium, la revista-denúncia de Mi-
kael Blomkvist.e

Bernat Quintana protagonitza
Stockmann. O. TARRASÓN

solitud davant la massa alienada,
però els seus enemics i les seves ma-
niobres de manipulació i assetja-
ment són tan recognoscibles el 2013
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Els llibreters catalans
premien la singularitat

Un dietari sobre Pequín amb som-
nis i poemes. Una novel·la càustica
i arriscada. Una relectura moderna
de La caputxeta vermella. Parce-
risas, Richler i Innocenti guanyen
el catorzè Premi Llibreter.

Mordecai Richler –mort el 2011–, ni
Aaron Frisch, autor del text que
acompanya les il·lustracions de Ro-
berto Innocenti, desaparegut pre-
maturament als 37 anys. Ni tan sols
es va comptar amb la presència de
Francesc Parcerisas, que tot i així va
atendre els periodistes des de Còr-
dova a través d’una videoconferèn-
cia poc afortunada, en què el seu dis-
curs va arribar entretallat.

Va quedar clar, en tot cas, que
una vegada més els llibreters cata-
lans s’han decidit a premiar tres lli-
bres d’una gran singularitat, que a
partir d’avui els lectors es miraran

amb molta més avidesa. Parcerisas
va explicar els tres eixos de La pri-
mavera a Pequín, que detalla l’esta-
da a la capital xinesa el 2011: “Hi ha
una part de descripcions d’algú que
mira per la finestra i narra el que
veu, amb molta curiositat. L’estra-
nyesa que em provocava el dia a dia
s’havia de veure reflectida d’alguna
manera, i va ser per això que vaig es-
criure els somnis. Finalment, per
afegir-hi el to líric vaig intercalar-hi
la traducció d’alguns poemes xine-
sos. Són el llevat del pastís, que fan
el llibre més esponjós i més lleuger”.

Doble premi per a Vallcorba
L’editor Jaume Vallcorba va prece-
dir les paraules de Parcerisas recor-
dant que el premi el feia content
perquè Quaderns Crema va comen-
çar publicant poesia –Ausiàs March
i Antoni Marí– i la recompensa a
una obra en “prosa elegantíssima”
d’un “molt bon i extraordinari po-
eta” era motiu d’una doble felicitat.
Ahir Quaderns Crema també va ser
reconeguda per la traducció catala-
na d’El cas de Barney Panofsky, de
Mordecai Richler, una novel·la que
en castellà va ser publicada l’any
2000 a Mondadori i va tornar a les
llibreries al 2011 de la mà de Sexto
Piso. “És un llibre d’estructura com-
plexa, ple de salts en l’espai i en el
temps, però tot i així amb una pro-
sa clara i fluida. Té una pila de situ-
acions hilarants i poc correctes”, va
dir el llibreter Josep Cots.

En la categoria d’Àlbum Il·lus-
trat, el llibre guanyador ha estat La
caputxeta vermella (Símbol Editors
/ Kalandraka). Roberto Innocenti i
Aaron Frisch fan travessar un sub-
urbi al seu personatge, on es troba
amb un llop motorista. “Tot i els
canvis d’ambientació, el nus de la
faula continua intacte –reconeixia
Innocenti–. En la nostra versió s’hi
veu reflectit el present italià”.e

JORDI NOPCA

BARCELONA. Des que l’any 2010 el
Premi Llibreter es va dividir en tres
categories, corresponents a Litera-
tura Catalana, Altres Literatures i
Àlbum Il·lustrat, mai no s’havia do-
nat el cas que la majoria dels autors
premiats no hi fossin presents. Ni

L’editor Jaume Vallcorba mantenint un diàleg virtual amb Francesc
Parcerisas –a la pantalla–, autor de La primavera a Pequín. FRANCESC MELCION

Francesc Parcerisas, Mordecai Richler i
Roberto Innocenti guanyen el 14è Llibreter

■ Max Wheeler, guardonat amb el
Premi Internacional Ramon Llull

El jurat del Premi Internacional Ramon Llull ha
distingit el catalanòfil britànic Max Wheeler
(Middlesex, 1946) per la seva contribució al
coneixement de la realitat històrica i cultural
catalana des de fora del domini lingüístic.
Wheeler, catedràtic emèrit en lingüística de la
Universitat de Sussex i membre de la Secció
Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, ha
estudiat fonologia i morfologia, i ha defensat la
unitat lingüística del català en les seves diverses
modalitats. El premi, dotat amb 8.000 euros i
convocat per la Fundació Ramon Llull i la Fundació
Congrés de Cultura Catalana, s’entregarà al
novembre a Andorra.

■ Aragó reclamarà més art sacre:
unes pintures murals del MNAC

L’orde de Sant Joan de
Jerusalem del monestir
de Santa Maria de Sixena
(Osca) ha cedit al govern
d’Aragó –tal com aquest
els havia demanat– els
drets perquè pugui
reclamar les valuoses
pintures murals del segle
XII originàries del
monestir que estan en
dipòsit al MNAC.


