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Cultura i tomàquet

S
i algú encara tenia dubtes sobre les conseqüències
que tindrà el llibre digital per a la lectura, aquests dies
hi ha hagut plantats als opis i a la part de darrere dels
autobusos de Barcelona la campanya de llançament

del nou PRS-T3Reader de Sony amb l’eslògan: “Evádete y ex-
perimenta una lectura natural”. S’hi veuunanoia que llegeix i,
de fons, retallat en les lletres d’Evádete, un paisatge. Déu n’hi
do les coses que diu aquest anunci. Un llibre pot servir per
pensar, per entretenir-se o per riure’s del mort i de qui el vet-
lla. Però als senyors de Sony els interessa presentar-lo com
una evasió. Quan diuen que llegir llibres electrònics és natu-
ral, què volen dir? La gent que s’evadeix pensa en muntanyes
nevades, prats amb flors o platges crepusculars. El que ésnatu-
ral no és la manera de llegir sinó aquests llocs d’evasió. Final-
ment: ja no parlen de llegir sinó d’experimentar la lectura.
Quan s’experimenta la lectura, l’important no són les obres o
els autors sinó el fet de llegir en un suport determinat. Cal
subratllar que han evitat qualsevol connotació cultural: no fos
cas que la gent s’espantés i no comprés el PRS-T3 Reader.
Per comprovar fins a quin punt la cultura té poc pes en

aquesta societat nostra només cal veure l’enèsima campanya
de la dietamediterrània delMinisteri d’Agricultura, Alimenta-
ció iMedi Ambient, que passen en els plafons publicitaris ani-
mats del metro. Amb el títol d’“Es lo que comemos y cómo lo
comemos” (que recorda el “¿Cómo, cómo? comiendo” de
quan érempetits), apareix la següent tirallonga: “Es el aceite y
es el reír. Es el pan y es el hablar. Es el vino y es el andar. Es el
tomate y es la cultura. Es el pescado y es el paisaje. No es sólo

una dieta. Es un estilo de
vida”. Al marge que apa-
rellar el vi i el caminar no
em sembla una gran idea
(és com si diguessin que
per culpade ladietamedi-
terrània hi ha gent que va
de tort), pobra cultura
que l’ajunten amb els to-
màquets.Per alspublicita-

ris que han fet l’anunci, la cultura és tan inofensiva que es pot
barrejar amb qualsevol cosa.
Jo mateix, mentre pujo a peu pel passeig de Gràcia vaig

pensant en un opi que quedarà la mar de bé. Es dirà: “El pas-
seig de Gràcia: som el que comprem i com ho comprem”. I
farà així: “És Bvlgari i és el riure. És la cultura i és The Spa at
Mandarin Oriental. És el caminar i és Santander Banca Priva-
da. És Nike Flash Pack i és el paisatge (personalitza les teves
samarretes).” I perquè no es vegi que ho he copiat tot del Mi-
nisteri, la frase final la tunejaré d’un anunci de les calderes
Vaillant o dels viatges Pullmantur: “El passeig de Gràcia no és
el que fem, és el que et fem sentir” o “El temps és ple de sensa-
cions quan gaudeixes del camí”. Tant li fot l’una com l’altra.

Una escena d’El policía de las ratas, amb Joan Carreras i Andreu Benito

Rigola tornaalLliureamb
unrelatpolicialdeBolaño
‘El policía de las ratas’ reclama “un espai per a la diferència”

JUSTO BARRANCO
Barcelona

La va estrenar a la Biennal de
Venècia fa tresmesos i ara per fi
la presenta a Barcelona, en el
Teatre Lliure que va dirigir
durant vuit anys. Des d’avui i
fins al 24 de novembre Àlex Ri-
gola dirigeix, a l’espai íntim del
Lliure deGràcia, Andreu Benito
i Joan Carreras a El policía de
las ratas, un relat negre, po-
licíac –amb assassinats i inves-
tigació inclosa– i existencial de
Roberto Bolaño –forma part de
la seva col·lecció de relats El
gaucho insufrible (Anagrama)–
que és per Rigola una resposta
en molts sentits al món que
estem vivint en aquests mo-
ments. Una resposta, diu, a un
moment “en què sembla que tot
hagi de ser fàcil, agradable,

popular, entreteniment, i cada
vegada queda menys espai pel
que és diferent, per allò que és
estrany, per allò que expe-
rimenta. Cal reclamar un espai
per a la diferència en la vida i en
l’artístic, i és el que fa Bolaño”,
remarca Rigola que, d’altra ban-
da, no s’atura: va reposar a Ma-
drid Maridos y mujeres, ara de
gira per Espanya, a Venècia
l’òpera Madama Butterfly i en
aquests moments està acabant
un treball que l’emociona per al
festival Temporada Alta, Mi-
granland, que s’estrena el dia 30
denovembre amb 15 joves immi-
grants de Salt que mostren el
camí de les seves vides als assis-
tents de manera peculiar. Se-
gons la seva opinió, quan hi va
haver problemes a Salt no se’ls
va donar veu i quan la gent la
senti ara se sorprendrà.

Per no parlar que està prepa-
rant una nova adaptació del
2666 de Roberto Bolaño, amb el
qual va aconseguir un dels èxits
més ressonants de la seva carre-
ra, per a la Schaubühne berline-
sa. Un 2666 espectacular molt
llunyà d’El policía de las ratas,
molt recollit, tot recolzat en la
poderosa prosa poètica de Bola-
ño i en la potència escènica de
Benito i Carrera. “És un relat de
novel·la negra, amb totes les
característiques dels relats poli-
cials, la trama dramàtica de la
recerca de l’assassí i ambunpro-
tagonista com els de les no-
vel·les de Dashiell Hammett,
solitari davant elmón i que con-
tinua endavant malgrat les difi-
cultats, buscant la veritat, cre-
ant espai perquè existeixi aques-
ta veritat”, com creu que li toca
fer també a l’artista.c
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CIUTAT DE MÈXIC Dpa

El poeta català Joan Margarit i
el mexicà José Emilio Pacheco
van obtenir ahir el premi de poe-
sia del món llatí Víctor Sandoval

2013 “per la seva contribució
poètica a les llengües romà-
niques”. El guardó està dotat
amb uns 7.200 euros per a cada
premiat i els serà lliurat el pro-
per 10 de novembre dins de la
Trobada de Poetes del Món
Llatí, que es realitzarà a tres ciu-
tats mexicanes del 3 al 13 de no-
vembre.
El jurat el componien els co-

lombians Piedad Bonnett i Juan
Manuel Roca, l’argentí JuanGel-
man, l’espanyol Luis García
Montero, i els mexicans Elva
Macías, Eduardo Lizalde i Hugo
Gutiérrez Vega.
Joan Margarit (Sanahuja,

1938), arquitecte de professió, ja
té els premis Nacional de Poe-
sia, de Literatura de la Generali-
tat i el Rosalía deCastro. La seva

llengua poètica és el català i el
seu nou guardó suposa integrar-
se per la porta gran a l’ampli
món de la literatura hispanoa-
mericana. José Emilio Pacheco
(Ciutat deMèxic, 1939) està con-
siderat el poeta viu més impor-
tant de Mèxic, a més de traduc-
tor, antòleg i influent figura
intel·lectual.
En la properaTrobada dePoe-

tes del Món Llatí participaran
trenta poetes i tindrà tres seus:
Ciutat deMèxic, Aguascalientes
i San Luis Potosí. A més del lliu-
rament dels premis, hi haurà re-
citals, debats i espectacles. Al-
guns dels participants d’altres
anys han estat el mateix Juan
Gelman, Lêdo Ivo, Ida Vitale,
Tomás Segovia o Martha Can-
field.c

JoanMargarit i JoséEmilioPacheco,
distingits comapoetes llatins


