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I. NADAL ha publicat els discos ‘Mestres i

amics’, ‘A l’esquena d’un elefant’ i ‘Guerres

dolcíssimes’, i el llibre de poemes ‘Camí privat’

Carta
a l’alcalde

Lanit de dimecres vamcompartir l’àni-
ma d’Espriu sota l’eucaliptus de la pla-
ça de la Sardana d’Arenys. Gavines,
campanes, làmpades, cadires, arbres i
un estany d’aigua formaven l’escenari
blanc i màgic creat per Lluís Danés tot
fent homenatge al centenari del naixe-
ment del poeta. Danés mima els espais
i combina puresa, acrobàcia, natura,
música i llum per crear Sinera.
La remor de la poesia i la prosa de

l’autor van prendre forma de les nos-
tres veus, i va ser un privilegi que ens
convidessin a apropar-nos als records
d’infantesa, el món arenyenc i de la
Guerra Civil segons Espriu.
Se’ns va proposarmusicar o bé inter-

pretar poemes de l’autor abraçats per
la direcció musical de Xavi Lloses. Els
artistes, vestits quasi tots de blanc,
vam ser locutors de la seva vida i obra,

semblàvem putxinel·lis dirigits per les
paraules espriuanes i els elements es-
cènics i teatrals camuflats entre el fum
i els arbres.
Danés va recrear el seu imaginari

fent-ne un concert literari i ens va con-
vidar a entrar al jardí màgic d’Espriu
en la veu de Sílvia Bel i Dolo Bertran, i

dels artistes –a banda de qui signa–
Mònica Green, Roger Mas, Marina
Rossell, Gerard Quintana, Rosa Pou,
Dídac Rocher, Joan Colomo, Maria
del Mar Bonet, Anna Roig... Tota una
generació variada d’artistes, intèrprets
i cantautors amb una forta connexió
amb la poesia.
La nit va intercalar versos, cançons i

moviments acrobàtics d’Íngrid Espe-
ranza. Des de darrere l’escenari vam
conviure els artistes, tots érem especta-
dors els uns dels altres, mirant amb
consciència l’espectacle total i on es
respirava germanor, respecte a l’obra
plàstica i viva d’en Lluís.
Personalment vaig adaptar el poe-

ma Versos, enllà del camí intentant
apropar-lo almón de la cançó i del pop
rock, simulant el poema com si tingués
tornada, “d’un vell color de plata, jo
voldria que fossin els meus versos”, i
així vaig cantar la mort amb tristesa
i por però intentant buscar a través del
cant una mirada esperançadora. Tan-
càrem la vetllada tots junts interpre-
tant He mirat aquesta terra.
Vam reivindicar Espriu, la poesia, la

llengua, la cultura catalana a l’abast de
tothom. I com va escriure Espriu:
“Vull fer una labor artesanal, modesta
però rigorosa. Només una cadira, sòli-
da i ben feta. El país en necessita mol-
tes”. Danés ha fet una obra d’art natu-
ral, necessària, i viva, tot assentant i si-
tuant la cultura un pasmés endavant.c

E
xcel·lentíssim Senyor Alcalde.
Sé que deu estar ocupat en
qüestions transcendentals per
la història del país i de la ciu-

tat, però em prenc la llibertat de comen-
tar-li una inquietud que afecta la vida de
Barcelona: lesmotosmal aparcades, acu-
mulades a les cantonades, damunt de les
voreres, reproduint-se com els insectes
d’unmalson. Com a vianant, admeto que
l’experiència i l’hàbit d’haver-les de sor-
tejar mentre camino ha acabat sent un
estímul. De tant esquivar-les, estic des-
envolupant una musculatura asimètrica
i absurdament cubista. Camino com si
estigués ballant o aguantant-me les ga-
nes de pixar i emmoc amb un estil a mig
camí entre Chiquito de la Calzada, Lina
Morgan i Cesc Gelabert.
El moment més humiliant, però, té a

veure amb l’experiència automobilísti-
ca. Ja sé que els barcelonins no hem
d’agafar el cotxe ni per mal de morir i
que hem de fer servir el transport pú-
blic. No obstant això, de vegades no po-
dem evitar-ho i ens hem de sotmetre als
rituals de la circulació. Per exemple:
quan aconseguim trobar una plaça lliure
a la zona blava, ens sentim cívicament
feliços. Li juro, estimat alcalde, que
quan trobo una plaça a la zona blava em
sento tan agraït amb l’univers que no-
més desitjo pagar immediatament el ti-
quet i no haver de sentir lamirada repro-
vadora dels controladors. El problema
és que, situades demanera intimidadora
sobre la vorera, sovint hi acostuma a ha-
ver quatre o cinc motos que no em dei-
xen sortir del cotxe i que em plantegen
un problema metafísic i, alhora, ètic. Jo
ja tinc la voluntat de sortir per pagar el
parquímetre, però m’ho impedeix una
moto okupa que, si em permet l’expres-

sió, ni paga ni deixa pagar. Si tingués
una serra elèctrica, podria obrir el sostre
i fugir verticalment del vehicle. O podria
obrir la finestra i mirar de volar com Su-
perman, o arrossegar-me com un cuc
contorsionista. Però el metge m’ha pre-
vingut que amb les contorsions habi-
tuals que faig com a vianant ja sobrepas-
so els límits humanament suportables
d’estupidesa i que no puc arriscar-me a
trencar-me les cervicals intentant arri-
bar al parquímetre anhelat. Sé que la ge-
nerositat dels infractors, que tant perju-
dica la bona reputació dels motoristes
respectuosos i legals, no té límits: apar-
quen impunement arran de la calçada, al
límit de la vorera, perquè els vianants
tinguin una mica més d’espai per mou-
re’s. També podria sortir del cotxe per la
porta de la dreta, però em fa por clavar-
me el canvi de marxes en algun orifici
inconvenient i, sobretot, no voldria ser
la causa de cap accident per culpa d’una
maniobra forçada o inesperada. Senyor
Alcalde: vostè pot pensar que aquesta és
una qüestió trivial, però com a ciutadà el
meu deure és advertir-lo. El fenomen es-
tà descontrolat. No el fa sospitar que hi
hagi moltes més motos que motoristes?
L’amenaça és absoluta: aviat no podrem
sortir de casa perquè lesmotosmal apar-
cades hauran envaït tota la ciutat.

Luisa Sallent al costat de l’escultura

L’ànima d’Espriu va sobrevolar la nit d’Arenys de Mar
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“M’emociona pensar que quan jo ja
no hi sigui alguna cosa de mi quedarà
en un espai de tant prestigi per al món
de la cultura com és el Gran Teatre
del Liceu”, assenyalava ahir l’artista
Luisa Sallent, moments després que la
seva esculturaEn sí quedés definitiva-
ment instal·lada al passadís d’accés a
la platea del teatre. Donada per la ma-
teixa Sallent, gran amant de l’òpera i
persona molt vinculada tant al coliseu
operístic com al Cercle del Liceu, del
qual és sòcia, es tracta d’una figura fe-
menina de formes rotundes i dos me-
tres d’alçària, que ha estat tallada en
pedra negra de Calatorao.
L’obra va ser realitzada fa més de

trenta anys i va formar part de l’expo-
sició d’escultures de Sallent a la sala
Parés l’any 1982. En sí és, de fet, la ter-

cera peça escultòrica de l’autora.
“Fins aquell moment m’havia dedicat
completament a la pintura. L’escultu-
ra inicialment era un mitjà més en el
meu intent per comprendre més bé
l’estructura del cos humà. Va ser així
com vaig descobrir la connexió amb
els volums i em vaig atrevir a esculpir
la pedra per donar-li vida”, recorda
l’artista, que ahir, durant la presenta-
ció de l’obra al Liceu, va estar acompa-
nyada de nombrosos amics, entre els
quals Concha López Fariñas, la dona
que li va servir de model i li va inspi-
rar la creació. “Ha estat un retroba-
ment molt especial i emotiu”, va con-
fessar més tard.
Per la seva part, la secretària gene-

ral de Cultura, Pilar Pifarré, i el presi-
dent del Liceu, Joaquim Molins, van
ser els encarregats d’agrair a l’artista
la donació de l’obra.c

Luisa Sallent dóna
unaescultura al Liceu

Vam reivindicar Espriu,
la poesia, la llengua, la
cultura catalana
a l’abast de tothom

Si tingués una serra
elèctrica, podria obrir
el sostre i fugir
verticalment del vehicle
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