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UN SOLISTA SINGULAR PER A L’ORQUESTRA DEL MARIINSKI

El jove pianista barceloní Ignasi 
Cambra sorprèn a tots aquells que 
l’escolten per primera vegada. El 
prestigiós director rus Valeri Guer-
guiev l’ha convidat en diverses 
ocasions a tocar amb la cèlebre Or-
questra del Mariinski juntament 
amb la qual avui (20.30 hores) de-
buta a l’Auditori amb el Concert per 
a piano número 1, de Mozart. «He to-
cat moltes vegades el concert de 
Mozart, tan conegut», diu Cambra. 
A la segona part sonarà la Cinquena 
simfonia de Mahler. 
 Va començar a tocar amb 6 anys, 
«una mica tard», reconeix aquest 
noi en la vintena. Va ser després 

que la seva mare es fixés que juga-
va amb les tecles i seguia les classes 
que feia el seu germà gran. «De pe-
tit no vaig somiar mai ser músic pro-
fessional. Estava apuntat per entrar 
a Esade quan vaig tenir l’oportunitat 
d’anar a estudiar música en una uni-
versitat dels EUA amb una beca. Allò 
ho va canviar tot», recorda des de No-
va York, on segueix els seus estudis a 
la Julliard School.
 «La música et permet fer una co-
sa que no pots fer en altres camps. 
Un concert només és efectiu si pro-
voques sensacions i aconseguei-
xes que la gent que et ve a escoltar 
en surti una mica diferent de com hi 
ha entrat. Això poques professions 
t’ho permeten», explica aquest dei-
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El pianista que va seduir Guerguiev
Ignasi Cambra, per a qui la ceguesa no ha estat mai un fre, debuta avui a l’Auditori

xeble avançat d’Alexander Torazde. 
La ceguesa amb què conviu des que 
va néixer no ha estat impediment 
per a Cambra, que prefereix estudi-
ar d’oïda més que amb partitures. 
Això sí, reconeix que per entendre a 
fons les obres de Bach ha de llegir les 
notes amb les mans sobre partitures 
en braille.
 Cambra ha tocat al Carnegie Hall, 
el Kennedy Center i les Nacions Uni-
des. I ja ha debutat a Moscou. «Tocar 
amb Guerguiev és una experiència i 
un gran honor perquè treballa amb 
molt pocs solistes», admet el músic, 
que diumenge que ve oferirà un re-
cital a La Pedrera. Entre els pianistes 
a qui admira assenyala Sokolov, Zi-
merman i Schiff. H33 Ignasi Cambra.

Aramburu 
se’n riu dels 
poetastres
3 L’autor guanya el Biblioteca Breve 
amb la satírica ‘Ávidas pretensiones’
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A
lgun escriptor recordava 
ahir les extraordinàries 
jornades literàries viscu-
des amb Fernando Aram-

buru (Sant Sebastià, 1959), gran pa-
io, per acabar adonant-se, arrufant 
el nas, que potser l’escriptor donos-
tiarra, establert a Alemanya des de 
fa 20 anys, hagi utilitzat aquella ex-
periència per tirar amb bala en la se-
va última novel·la.
 Ávidas pretensiones, memorable tí-
tol, que li ha valgut a Aramburu el 
premi Biblioteca Breve 2014, és un 
retrat immisericordiós de la vida 
literària, això que, com diria Juan 
Marsé i com va recordar ahir Pere 
Gimferrer, membre del jurat, mai 
s’ha de confondre amb la literatura. 
És a dir, que l’autor ha tornat a afilar 
la seva mirada satírica –demostra-
da amb solvència en novel·les com 
Fuegos con limón o Viaje con Clara por 
Alemania– per retratar la fauna que 
pul·lula en una trobada poètica en 
què els 29 poetes assistents, amb ga-
nes de festa i intencions viperines, es 
dediquen a menjar, beure, drogar-
se i deixar verd el proïsme. Aram-
buru assegura que la seva voluntat 

no és fer un retrat reconeixible de 
ningú, encara que s’hagi inspirat en 
l’alemany Grup 47, que solia utilit-
zar un tron en què els seus membres 
–ni més ni menys que Gunther 
Grass, Hans Magnus Enzensberger, 
Heinrich Böll i Siegfried Lenz, en-
tre altres– es dedicaven a llegir i més 
tard eren objecte de crítiques molt 
àcides per part dels seus col·legues.
 Per allò de les interpretacions, Ca-
ballero Bonald i Gimferrer, mem-
bres del jurat, no només van elogiar 
la novel·la sinó que també –i potser 
per al·lusions perquè tots dos hi apa-
reixen citats– van voler deixar ben  
clar que «els seus personatges no són 
poetes ni gairebé escriptors». Es trac-
ta més aviat de poetastres. 

AL·LÈRGIA POÈTICA / Per a Aramburu la 
seva novel·la no és una revenja. So-
vint ha expressat la seva conflictiva 
relació amb la poesia, que va practi-
car en el passat. El seu principal re-
tret és que en el gènere no hi cap 
l’humor. Però que respirin fondo els 
poetes, tampoc accepta que això si-
gui un roman à clef, encara que al-
guns membres del jurat van assegu-
rar que és inevitable llegir-lo bus-
cant paral·lelismes. «Sovint, el meu 

GUARDÓ PER A UN AUTOR DE PRESTIGI

humor es mostra una mica cruel, pe-
rò tinc un límit estricte, mai m’he ri-
gut de la desgràcia aliena». També 
constata que sol utilitzar l’arma de 
l’humor quan la seva situació perso-
nal empitjora: «És una manera de no 
sucumbir al fanatisme».
 I per a aquells que no valorin 
prou la paròdia, Aramburu va recor-
dar que en totes les seves novel·les 
sempre hi ha una escena en un ce-
mentiri –«no tinc ni idea de per què 
ho faig»– i sol establir un diàleg amb 
alguna obra contemporània o clàs-
sica. En aquest cas es tracta d’El laza-
rillo, tot un revulsiu per a la trista fal-
ta d’humor. H 

33 Fernando Aramburu, ahir al Museu Marítim de Barcelona. 

RICARD CUGAT

Per al novel·lista 
donostiarra utilitzar 
l’humor «és una 
manera de no 
sucumbir al fanatisme» 
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Duel interpretatiu de primera  en 
dos muntatges que coincideixen 
a la cartellera. El crítico, de Juan 
Mayorga, ofereix al Borràs l’oca-
sió de veure Juanjo Puigcorbé 
–en la seva tornada al teatre– i 
Pere Ponce, mentre que Per un sí 
o per un no, de Nathalie Sarraute, 
planteja a la Muntaner un pols 
entre Lluís Soler i Xavier Boada.
 En la primera, Puigcorbé en-
carna magistralment un influ-
ent crític, Volodia. Al costat con-
trari hi ha Scarpa (un bon Pere 
Ponce), un autor d’èxit que aca-
ba d’estrenar la seva última obra. 
Obsessionat per conèixer el mè-
tode usat per un analista que de-
nuncia les trampes dels escrip-
tors que busquen la fàcil acla-
mació, es presenta a casa seva la 
nit de la première. Vol observar de 
prop un personatge a qui admira 
tant com tem.

 Volodia s’embranca en un 
tens debat amb l’autor sobre el 
procés d’elaboració de les obres, 
la veracitat del seu contingut i el 
sentit de la crítica, amb la metàfo-
ra d’un combat de boxa. Però Ma-
yorga intenta, amb èxit, que el te-
atre no sigui l’únic eix. Amb habi-
litat aprofundeix en la condició 
humana dels protagonistes i en 
destapa el costat fosc.

UN ALTRE RETORN / A la Muntaner 
torna l’obra de Sarraute que va 
encarnar Puigcorbé amb Flotats 
fa 27 anys al Poliorama. Els prota-
gonistes són ara el carismàtic Llu-
ís Soler i Xavier Boada, que con-
trasta molt bé amb el seu opo-
nent. Aquesta obra curta però 
intensa, dirigida per Ramon 
Simó, està articulada al voltant 
del sentit que se li pot donar a les 
paraules segons com siguin ex-
pressades.
 Una conversa anodina entre 
dos vells amics que s’han distan-
ciat porta a un joc de postures ir-
reconciliables. I tot per la manera 
de dir una frase, qüestió sobre la 
qual donen voltes i més voltes. El 
públic acaba sent interpel·lat per-
què s’involucri en el debat. Soler 
broda el seu introvertit personat-
ge, un tipus que viu en el seu món 
interior i que no s’avé a les raons 
que exposa el seu extravertit i tri-
omfador oponent. H

  

Exercicis 
actorals 
d’altura
CRÒNICA El Borràs i 
la Muntaner ofereixen 
dos intensos polsos

‘El crítico’ i ‘Per 
un sí o per un no’ 
brillen amb els seus 
combats dialèctics


