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Poesia oracular

E
n èpoques turbulentes abunden els oracles
i les sibil·les. Una de lesmodalitats més fas-
cinants d’oracle és la que podríem batejar
com a clarividència retrospectiva o ja-t’ho-

deia-jo. La practiquen els que són capaços de trobar
indicis clars de tot el que succeeix. Un exemple. Rosa
Regàs explicava que quan Carrero Blanco va volar
pels aires Juan Benet li va enviar fotocopiada la pri-
mera estrofa de l’oda XV de fra Luis de León, dedica-
da “A don Pedro Portocarrero”. Si tenim en compte
les circumstàncies de la mort de l’almirall, l’estrofa
esdevé d’un premonitori que esgarrifa: “No siempre
es poderosa,/ Carrero, la maldad, ni siempre atina/ la
envidia ponzoñosa,/y la fuerza sin ley quemás se em-
pina/ al fin la frente inclina,/ que quien se opone al
cielo,/ cuanto más alto sube viene al suelo”. Quan
vaig descobrir aquest lligam atzarós entre els segles
XVI i XXvaig posar-me a buscar exemples en la tradi-
ció poètica catalana. De seguida vaig detectar que al
poema La croada del llibre Vacances pagades (1959)
Pere Quart ja anuncia l’actual sobiranisme de CDC. I
ho fa quinze anys abans de la fundació del partit de
Pujol el 1974! El perspicaç Joan Oliver es mostrava
clarivident: “Entre marcials i amotinats/ avancen,
corren/ –escamots convergents,/ centúries, legió–/
impetuosos, emulant-se/ en la carrera única,/ com as-
sumits pel fat enorme/ de les grans ofensives/ o els
grans èxodes”. Sobta l’actualitat absoluta d’expres-
sions com ara amotinats, escamots convergents, impe-
tuosos o la carrera única, però sobretot impressionen
els dos versos finals, quemantenen la incertesa sobre

el desenllaç de
l’actual croada: o
gran ofensiva o
gran èxode.
Al final, com

no podia ser al-
trament en ple
2013, vaig a pe-
tar a SalvadorEs-
priu, que és tin-
gut pel gran poe-
ta oracular de la

nació catalana. La paraula boixos activa la meva in-
dubtable clarividència retrospectiva. A Cementiri de
Sinera d’Espriu llegeixo: “Aloc, els boixos/ a l’ombra
de l’auleda./ El vent, a penes/ llevat dels camps, fa
moure/ cada matí les fulles”. I m’empatollo ràpida-
ment una teoria. El primer vers és una referència als
Boixos Nois (el 1946!) i l’auleda els que sèiem al vol-
tant. El vent simbolitza l’esperit independentista des
de l’òptica pessimista d’Espriu. Segons el poeta, el so-
biranisme, representat per les banderes estelades
(les fulles), només aconsegueix fer-se patent en les
confrontacions futbolístiques (llevat dels camps).
L’absència d’aquesta línia ideològica en altres mani-
festacions quotidianes (El vent, a penes/ (...) fa mou-
re/ cada matí les fulles) contrasta amb l’actual efer-
vescència sobiranista als carrers, encapçalada pels
més joves. Fins fa quatre dies em sobtava l’expressió
llevat dels camps, perquè creia que era una velada
al·lusió a la junta de Laporta que va foragitar els Boi-
xos del Camp Nou. Ara n’entenc el sentit últim. Es-
priu prefigurava que la junta de Rosell no deixaria
entrar les noves lleves de nens al camp.

Coltrane, Liebman i Lovano, ahir a Barcelona

JUSTO BARRANCO

Barcelona

E
l Voll-DammFestival In-
ternacional de Jazz de
Barcelona obre avui la
45ena edició i ho fa per

primera vegada al Tea-
tre-Auditori de Sant
Cugat, una sala amb
què el festival fa anys
que col·labora i a la qual
d’aquestamanera home-
natja pels 20 anys que
acaba de complir. I l’ho-
menatge és dels grans,
perquè l’obertura del
festival es fa amb el mí-
tic Saxophone Summit,
és a dir, amb una cime-
ra de tres dels grans sa-
xos de l’actual panora-
ma internacional. Dit
d’una altra manera,
ambhistòria viva de l’úl-
tim mig segle del jazz:
Dave Liebman, Joe Lo-
vano i Ravi Coltrane, el fill de
John Coltrane, que fa cinc anys va
substituir el desaparegut Michael
Brecker en aquest trio que des de
mitjans dels anys noranta intenta
explorar els límits més exteriors
del jazz seguint el camí pavimen-
tat precisament per John Coltra-
ne durant els anys seixanta.
Liebman, Lovano i el fill de Col-

trane –més el pianista Phil
Markowitz, el contrabaix Cecil
McBee i el bateria Billy Hart– van
dinar ahir amb la premsa barcelo-
nina poc després d’arribar d’un
concert a Atenes després del qual,
van recordar, van tornar a l’hotel a

la una de la matinada i es van ha-
ver d’aixecar a les sis per anar a
l’aeroport. Tot i així estaven, espe-
cialment Liebman i Lovano, en-
cantats –i així ho van manifestar
al final–depoder parlar en profun-
ditat de la seva feina i de la seva

llarga trajectòria, un camí que
uneix aquests dos grans saxofonis-
tes fa temps gràcies, va dir Lieb-
man, al “respecte” que hi ha entre
tots dos. I sens dubte a l’experièn-
cia comuna que fa, diuen, que la se-
va unió, que podria ser només una

gran jam session, no ho sigui, sinó
una cosa “molt inusual”. “No vo-
lem tocar alhora, sinó junts, hi ha
d’haver comunicació”, afirmen.
Un camí llarg on precisament a

començaments del 2014 hi haurà
un nou punt de referència, el disc

Visitation, en què els sis
membres del grup apor-
ten creacions originals
en les quals participen
tots. Ha estat, diuen, un
enregistrament molt
lliure, una interpretació
de conjunt, amb molta
música atmosfèrica,
creant tapissos i orques-
tracions espontànies.
“Unabalada lírica”, con-
clouen.
Algunes d’aquestes

peces les tocaran avui a
Sant Cugat al costat de
peces de John Coltrane
com Blues minor, amb
la qual probablement,
van dir, començaran, o

com Olé, a més de temes com
Seraphic light, del seu anterior àl-
bum, més algunes petites sorpre-
ses. I és que sens dubte, diuen, vo-
len continuar promocionant l’úl-
tim John Coltrane, que creuen in-
fravalorat. Peces com la suiteMe-
ditationsdel 1965, a la qual s’ha do-
nat poca atenció, diuen, potser per-
què “Coltrane va fer tanta música
en deu anys com qualsevol altre
en tota la seva vida”. Un període
en què, recorden, hi ha veritables
himnes, intersecció de complexi-
tat i simplicitat alhora. El festival
de jazz continuarà diumenge amb
Richard Bona al Barts.c
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Una de les formes més
fascinants d’oracle és
la que podríem batejar
com a clarividència
retrospectiva

Saxophone Summit
està a punt de publicar
nou disc, ‘Visitation’,
del qual es tocaran
temes en el concert

J. BARRANCO Barcelona

Encara que Maurice Durozier va
créixer a Perpinyà, ha après català
amb classes a la Sorbona per crear
la versió de la seva obra Paraula
d’actor que avui interpreta a la sa-
la La Planeta de Girona dins del
festival Temporada Alta. Ja tenia
versions de l’obra en francès, por-
tuguès, castellà i anglès, amb la

qual ha actuat a l’Índia, un lloc
molt important per al seu camí ac-
toral, diu, perquè allà encara es
pot veure el teatre primigeni, com
si a Europa sobrevisquessin les re-
presentacions gregues de les tragè-
dies d’Èsquil.
Però el mític integrant del no

menys mític i utòpic Théâtre du
Soleil d’Ariane Mnouchkine, un
teatre cosmopolita on tothom co-

bra el mateix, vol acostar-se al seu
públic, així que representa en cata-
là una obra en què reflexiona so-
bre el seu ofici gràcies a les pre-
guntes de la seva filla científica.
Reflexiona amb humor –“és im-
portant desmitificar”– i, també, in-
terpreta. I aquest pas de l’actor al
personatge, aquest procés pel qual
s’aconsegueix l’encarnació, pel
qual el cos de l’actor l’usa un altre,
com en una possessió, explica, és
part bàsica de la intimitat que ofe-
reix Paraula d’actor. “El llarg camí
de l’actor en l’assaig és la despos-
sessió: quan l’actor aconsegueix
oblidar-se de si mateix, l’espai es
buida i el personatge pot entrar”.c

Màrius Serra

El 45 Voll-DammFestival Internacional de Jazz de Barcelona arrenca
avui a Sant Cugat amb Joe Lovano, Ravi Coltrane i Dave Liebman

Cimeradesaxos

Durozier aprèn català
per a ‘Paraula d’actor’


