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PRIMER AMOR
Autor: Samuel Beckett; Versió: José

Sanchis Sinisterra; Traducció: Anna Soler;
Creació: Miquel Górriz i Àlex Ollé, a partir
d’una idea original de Moisès Maicas i
Pere Arquillué; Concep te/Inter pretació:
Pere Arquillué. Teatre de Salt, dilluns
28 d’octubre.

tres anys després d’ha-
ver-lo portat a la sala La
Planeta de Girona, Pere

Arquillué ha tornat amb Primer
amoral Festival Temporada Alta, si
bé aquesta vegada al Teatre de
Salt, que dilluns a la nit es va om-
plir per a la primera de les dues re-
presentacions programades. Men-
tre el públic anava entrant a la
sala, l’intèrpret ja era en escena, un
cadàver sobre una taula de dis-
secció, o sobre una làpida. Però un
cadàver que, a l’hora programada
per a l’inici de la funció, s’incor-
porava, mirava als espectadors, i els
començava a parlar de la seva
vida, sobretot del seu pare mort i de

la seva relació amb una dona, el seu
primer –i únic– amor.

El text punyent de Beckett, ple de
sarcasme, troba en Arquillué un ve-
hicle de comunicació excel·lent:
l’actor es posa en la pell d’aquest
personatge tancat en ell mateix, ne-
gat per a les relacions, ressentit amb
el passat i que només pot fer plans
mesquins per al futur, i transmet a
la perfecció tot el seu estripament
interior, tot aquest bagatge parti-
cular de sentiments, sensacions i
experiències que el porta de la
casa familiar de la qual és expulsat
al banc d’un parc en el qual coneix
aquell primer –i únic– amor; i d’a-
quí a la casa que acabarà abando-
nant just en el moment que aque-
lla dona pareix el seu fill, buscant
amagar-se a les muntanyes de tots
els dimonis interiors que no deixen
(ni deixaran) de turmentar-lo.  

Potser amb alguns excessos in-
terpretatius per buscar la compli-
citat del públic davant d’un text tan
demolidor, Pere Arquillué es mos-
tra com un actor d’enorme catego -
ria, varietat de registres i amb un ple
domini de l’escena, que omple
amb la seva sola presència durant
el poc més d’una hora que dura la
funció. I que acaba amb l’actor de
nou sobre la làpida, o sobre la tau-
la, un cop enllestida la dissecció.
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UN ACTOR DE NIVELL
Pere Arquillué ha tornat a Temporada Alta amb «Primer
amor», un monòleg de Samuel Beckett que va estrenar fa
tres anys i que li va valer el Premi Nacional de Teatre.
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El poeta, assagista i doctor en li-
teratura Jordi Julià presenta Mercè
Rodoreda des d’una nova vesant:
com una poeta rigurosa i amb
consciència d’ofici. En el seu llibre
L’abrupta llengua. Mercè Rodoreda,
una poeta a l’exili, Julià situa l’es-
criptora enterrada a Romanyà en-
tre les principals figures líriques ca-
talanes.

La publicació dels poemes en re-
vistes de l’exili francès o sudame-
ricà, el silenci imposat pel fran-
quisme, l’actitud de la mateixa es-
criptora de bandejament dels seus
versos i la fama que va assolir com
a novel·lista a partir dels anys sei-
xanta van deixar en segon terme
l’obra poètica de Mercè Rodoreda.
Per a Julià, però, no hi ha cap dub-
te que l’autora barcelonina i giro-
nina d’adopció forma part d’un
grup selecte de grans poetes del
nou-cents. 

A L’abrupta llengua, Jordi Julià fa
un primer pas per explicar, tot
barrejant l’estudi històric i la com-
prensió de text, els motius que

van portar l’autora catalana a es-
criure poesia, per què va escollir
unes formes i uns temes determi-
nats, per què va anar modificant
l’estil i quines van ser les vies de di-
fusió dels seus versos.

Va ser després de la Segona Gu-
erra Mundial, en ple exili, que
Mercè Rodoreda es va plantejar
d’una manera seriosa esdevenir

poeta. Les cir cumstàncies històri-
ques, els problemes personals, el
desig d’escriure i els ànims de Jo-
sep Carner van ser alguns dels
motius que van dur l’autora de La
plaça del Diamant a compondre
sonets i a convertir-se, en només
tres anys, en Mestre en Gai Saber
en els últims Jocs Florals dels anys
40. La seva meteòrica carrera líri-

ca, que precedeix l’època d’escrip-
tura de les grans novel·les, conrea
els estils més diversos (intimista,
amorós, hermè tic, culturalista, mi-
tològic...). L’abrupta llengua estu-
dia els anys inicials i les primeres
propostes estètiques de la poesia
rodorediana, la seva formació i
influències, i ajuda a presentar
l’autora com una poeta rigorosa i
amb plena consciència d’ofici, tot
situant-la entre les principals fi-
gures líriques de la tradició catalana
moderna.

Ajut de la Fundació
L’assaig, editat per Eumo Editorial
i la Fundació Mercè Rodoreda ( de
l’Institut d’Estudis Catalans), té
per origen un ajut de recerca ator-
gat precisament per aquesta Fun-
dació i que reivindica l’obra poèti-
ca d’una de les autores més desta-
cades de la literatura europea.

Jordi Julià (Sant Celoni, 1972) és
doctor en Teoria de la Literatura i
Literatura Comparada per la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona,
on imparteix aquestes especialitats. 
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Un llibre situa la poesia de Rodoreda
entre les principals en llengua catalana

«L’abrupta llengua», de Jordi Julià, estudia els anys inicials de Mercè Rodoreda com a poeta

Verdaguer Edicions, editorial de
la Fundació Jacint Verdaguer crea-
da el 2013, ha publicat La Pomero-
la. Primaverade Jacint Verdaguer,
una obra inèdita d’un dels escrip-
tors catalans més reconeguts, que
surt a la llum de la mà de Ricard Tor-
rents i M. Àngels Verdaguer. 
La Pomerola. Primavera, que

s’ha inserit dins la Sèrie B de l’obra
completa del poeta, consta d’un es-
tudi preliminar, el text i la repro-
ducció de dos manuscrits, que han
servit per a l’estudi i l’edició del
text, segons ha informat l’entitat
editora de l’obra. Qualificada en el
mateix nivell que L’Atlàntida i Ca-
nigó, la publicació pòstuma és un
llarg poema en el qual el poeta es
presenta com un vell trobador que
torna a la masia de la seva infància
i ningú no el reconeix. Jacint Ver-
daguer va compondre el poema
quan tenia 51 anys i ja patia de l’ex-
clusió social i persecució eclesiàs-
tica propiciada pel seu enfronta-
ment amb el marquès de Comillas.
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Veu la llum 
«La Pomerola.
Primavera», una
obra inèdita de
Jacint Verdaguer

Mercè Rodoreda, una poeta quasi desconeguda pel gran públic.

DIARI DE GIRONA

El director argentí-israelià Daniel
Barenboim deixarà la direcció
musical del Teatre de La Scala de
Milà quan conclogui 2014, dos
anys abans de la data prevista pel
seu contracte, fixada per al 31 de
desembre de 2016.

Els mitjans de comunicació
italians apunten que qui serà el
nou director artístic de La Scala,
l’austríac Alexander Pereira, apos-
tarà per l’italià Riccardo Chailly per
ocupar el lloc de director musical
després de la marxa de Baren-
boim.

Amb la seva decisió, Baren-
boim respectarà tots els compro-
misos que ha adquirit per a 2014
i s’espera que la seva trajectòria a
La Scala conclogui amb la repre-
sentació de l’òpera Fidelio, de
Ludwig van Beethoven, que el 7 de
desembre de l’any vinent inau-
gurarà la temporada 2014-2015.

Barenboim va ser nomenat di-
rector de musical de La Scala de
Milà el 13 d’octubre de 2011 i va
prendre possessió del càrrec l’1 de
desembre del mateix any. El di-
rector argentnoisraelià succeïa l’i-
talià Riccardo Muti, qui l’abril de
2005 decidia dimitir després de di-
versos mesos de tensió amb els
empleats del teatre, i obria així una
nova etapa en l’opera milanesa.
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Daniel Barenboim
deixarà de dirigir
La Scala de Milà
l’any vinent 

Els realitzadors Aleix Barba i
Marc Sirisi van conèixer el músic
Paul Fuster quan treballaven al
programa No t’ho perdisdel 33. Bar-
ba i Sirisi es van fer amics de Fus-
ter i van anar descobrint coses so-
bre ell «com totes les hores que es
passa al taller fent-se bicis i gui-
tarres». «Ens semblava molt inte-
ressant explicar-ho», diu Aleix Bar-
ba. Els dos realitzadors van acon-
seguir entrar en el món de Fuster
i rodar la seva darrera gira de 60
concerts que el músic va fer en bi-
cicleta, bona part d’ella recorrent
pobles i carreteres de les comar-
ques de Girona. Pauls Planet (RV
Films) es va estrenar ahir a l’Aribau
Club 1 en el marc del festival Bee-
feater In-Edit.

El projecte va arrencar quan
Paul Fuster, de pares catalans i
nascut i criat als Estats Units, es va
començar a fer la bicicleta al seu ta-
ller a Cardona i va acabar amb el fi-
nal de la gira un any després. Marc
Sirisi explica que quan va comen-
çar la gira de 60 concerts el segu-
ien allà on anava amb la bicicleta
i rodaven els concerts. «És un do-
cumental amb molta música de
Paul Fuster a molts dels concerts on
va tocar i a les cançons hem in-
tentat mantenir la cruesa del di-
recte». Segons Sirisi, «no és el ma-

teix veure a Fuster en directe, que
escoltar un dels seus discos». De fet,
ressalta que no han volgut mani-
pular res del documental, sinó
que es van mostrant les imatges tal
com van anar succeint.

Al documental hi apareixen a
més de Fuster, Gerard Quintana,
Jordi «Nore» Freixa, Joan Pons –Pe-
tit de Cal Eril–, Francesc Viladiu,
Xarim Aresté, el seu propi pare, el
cardiòleg Valentí Fuster, Pau Gener,
Juanjo Muñoz o Magda Bonet.
«Majoritàriament és gent que co-
neix el Paul per circumstàncies o
que han intervingut a seva gira i te-
nen coses a dir sobre ell», apunta
Sirisi. 

Al documental hi té un pes molt
important la música, el mateix
Paul Fuster, però també Catalunya
en si per la gira amb tots els llocs on
han passat. De fet, van gravar uns
30 concerts dels 60 que va fer.

Sirisi remarca que Paul Fuster
«és de les persones més coherents
que un es pot trobar i no ho diries
mai, però aquesta és la gràcia». Bar-
ba indica que hi ha gent que creu
que Fuster fa les coses sense pen-
sar-les, però les fa, ha dit, amb
«una coherència i naturalitat tre-
menda». En aquest context, el co-
director assegura que Fuster es
considera «un noi normal i no té la
sensació de fer res extraordinari». 
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Estrenen un documental
sobre la gira que va fer
Paul Fuster en bicicleta


