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cultura

Albert Vidal presenta un
espectacle de 5 hores a Vic
L’inclassificable creador Albert Vidal presen-
ta a Vic, el 28 i 30 de novembre, La via sagrada
de l’actor, una conferència-performance que
mostra el resultat de quatre dècades d’evolu-
ció artística. Vidal ha especificat que el projec-
te de l’Institut del Teatre osonenc durarà 5 ho-
res i repassarà vint obres diferents.

El Museu Etnològic reobre
les portes el 2014
El Museu Etnològic reobrirà al públic a final
del 2014 per mostrar el patrimoni etnogràfic
de Catalunya, segons el regidor de Cultura de
Barcelona, Jaume Ciurana. Ubicat a Mont-
juïc, mostrarà col·leccions de cultura popular
i tradicional. La seva obertura coincidirà amb
la del nou Museu de les Cultures del Món.

CINE CIUTAT, MÉS QUE UN CINE
Una associació sense ànim de

lucre gestiona l’únic cinema de
V.O. de Palma. JOAN LLADÓ

Manfredi i la passió per Ulisses

L’escriptor Valerio Massimo Man-
fredi es posa en la pell d’Ulisses per
mostrar-ne el vessant més humà. A
l’última novel·la combina la mito-
logia i la tragèdia per plasmar les
aventures de l’heroi grec.

gent per guanyar”. Malgrat les evi-
dents vinculacions amb els esdeve-
niments històrics, l’obra de Manfre-
di es nodreix, en una gran part, de
la ficció. “La imatge contemporània
d’Ulisses és una construcció com-
pletament artificial”, va admetre
ahir l’escriptor sense donar-hi gai-
re importància. Al cap i a la fi, “és
poc rellevant que existís un rei ano-
menat Ulisses”. Segons Manfredi,
“el que importa és que Homer va
idear un gegant de la literatura uni-
versal que encara és capaç de fer
emocionar generacions”.

El color i el gust de l’època
L’autor italià s’aferra a l’estil narra-
tiu del creador d’Ulisses amb l’ob-
jectiu de transmetre la intensitat de
la història al lector i transportar-lo
segles enrere. Construir l’atmosfe-
ra adequada és essencial per a Man-
fredi, que considera que “per emo-
cionar cal saber recrear el color i el
gust de cada època”. L’escriptor
procura ser el màxim de realista i
pròxim al relat d’Homer, que li ha
suposat “una descoberta fantàstica”
cada vegada que el rellegia.

Tot i això, la mitologia també té
un espai entre les pàgines d’Odiseo
amb l’aparició de monstres terri-
bles i criatures misterioses que ha-
biten les illes més inhòspites. La no-

vel·la beu dels mites dels Argo-
nautes i de les històries d’Hèrcu-
les en un relat molt marcat per les
divinitats gregues i les profecies
de l’oracle de Delfos.

Per Manfredi, un bon relat no
té fronteres generacionals ni da-
ta de caducitat, perquè és capaç
d’arribar a l’ànima de tot tipus de
lectors. En aquest sentit, l’autor
està convençut que les històries
que atrapen juguen un paper fo-
namental en les novel·les. “Re-
cordem el que ens emociona i
oblidem els esdeveniments que
ens resulten indiferents”, asse-
nyala l’autor, que concep les
emocions com una necessitat.
Una vida sense emocions és fatal.
Així, la literatura resulta essenci-
al “per poder tenir vides paral·le-
les i experimentar tot el que mai
podrem viure de veritat”.

Odiseo. El juramento és la pri-
mera part de la història de l’heroi
grec, que culmina amb un segon
llibre sobre el periple del seu re-
torn a Ítaca i la lluita per recupe-
rar la seva dona, Helena, i el tron,
que s’han apropiat els aristòcra-
tes de l’illa. La pròxima novel·la,
que es publicarà l’octubre de
l’any que ve, tanca la història amb
l’últim viatge que va fer Ulisses
abans de morir.e

NÚRIA JUANICO
L’ESCALA. L’eco de la Grècia clàssi-
ca encara ressona avui. L’escriptor
Valerio Massimo Manfredi (Mòde-
na, 1943) està convençut que la his-
tòria d’Ulisses no ha perdut vigèn-
cia i segueix sent capaç d’emocionar
qualsevol lector. Per això l’autor es
posa en la pell de l’heroi a Odiseo. El
juramento (Grijalbo) i en reviu
l’aventura des del seu naixement
fins al final de la Guerra de Troia. Es
tracta d’una novel·la molt vinculada
als versos de la Ilíada i l’Odissea, a
partir dels quals Manfredi ha re-
construït la vida del rei d’Ítaca i la
seva manera de concebre el món.

Escrita en primera persona,
l’obra s’allunya de la concepció ide-
alitzada d’Ulisses per retratar-ne el
vessant més humà. La por, la soli-
tud, el dolor i el patiment es palpen
en bona part del text, que mostra la
cruesa d’una època en què els ho-
mes es veien obligats a deixar enre-
re les seves famílies per anar a con-
querir noves terres. “Eren joves
amb una única opció: abandonar la
pàtria per buscar fortuna”, va sub-
ratllar ahir Manfredi en una visita al
jaciment arqueològic d’Empúries.
L’autor, que ha estat èxit de vendes
a Espanya i Itàlia amb la trilogia
Aléxandros (Grijalbo, 1999), se sent
fascinat per la força de voluntat dels
colons grecs. “Es llançaven a l’aven-
tura conscients que no podrien tor-
nar a casa si no havien aconseguit
ocupar un nou territori”, va explicar
amb admiració Manfredi mentre
recorria les ruïnes del que va ser,
precisament, una antiga colònia
grega. De fet, el contrast que experi-
mentaven els colons entre l’eufòria
de la victòria després d’una batalla
i la tristesa derivada del desarrela-
ment i l’enyorança també deixa em-
premta al protagonista d’Odiseo.

L’èpica dels espectaculars com-
bats grecs configura part del llibre,
però l’Ulisses de Manfredi és un
personatge a l’ombra, que no sobre-
surt per la força física sinó per la tàc-
tica i la premeditació a l’hora d’ata-
car. “Era un home modern, que no
volia fer la guerra a Troia”, va asse-
gurar l’autor, que també va afegir
que “com que el combat era inevita-
ble, va idear una estratègia intel·li-

Manfredi passejant ahir per les restes de l’antiga colònia grega d’Empúries amb el seu
nou llibre, Odiseo, a les mans. JOAN CASTRO

L’autor italià es posa en la pell de l’heroi grec amb un llibre d’aventures èpic

Ficció
“És poc
rellevant
que existís un
rei anomenat
Ulisses”,
diu l’autor

Referent
“Homer
va idear un
gegant de
la literatura
universal”,
reconeix

gràfica per atreure el públic. L’asso-
ciació CineBaix organitza la Mostra
de Cinema Àrab, matinals de cine-
ma infantil en català, projeccions
d’òpera en directe per satèl·lit... “Un
cinema com el nostre ha de tenir un
plus de servei públic”, afirma Bachs.
Pachón hi està d’acord: “Cine Ciutat
ha obert les portes a qualsevol acti-
vitat que trobin a faltar els usuaris:
sessions infantils amb monitor per-
què els pares puguin deixar els nens
i veure una altra pel·lícula, tallers de
cinema per als menuts, premières de
curtmetratges, una mostra d’ani-
mació experimental... Més que un
cinema, volem ser un punt de troba-
da del sector creatiu i audiovisual”.

Aquest valor afegit és el que vol
potenciar la plataforma Screenly,
que també serà present en el debat
de L’Alternativa: la seva innovado-
ra proposta és facilitar que qualse-
vol persona pugui organitzar la pro-
jecció d’un títol del catàleg de Scre-
enly en un cinema. El funcionament
és similar al de Verkami: un usuari
fa la proposta (Grease, per exemple)
i, un cop la gent compra l’entrada i
l’esdeveniment assoleix un llindar
mínim d’aforament, la projecció és
una realitat. Si no, es tornen els di-
ners. És l’autogestió definitiva: per-
met que els espectadors s’emanci-
pin dels amos dels cinemes i triïn la
seva pròpia programació.e


