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CULTURES 

ins ara, Joan Jordi Miralles ha
publicat quatre llibres: tres no-
vel·les i una obra de teatre. La
seva novel·la més recent, Una

dona meravellosa (Labreu, 2014), torna a
ser un text de primera magnitud, escrit per
algú que domina el pols narratiu i que té
una habilitat força insòlita: la de mantenir
atrapat el lector fins i tot quan li explica his-
tòries que aquell potser preferiria no llegir.
A L’Altíssim (2004) alternava, amb un estil
contradictori i provocador, dues històries
allunyades que conflueixen en una reflexió
profunda sobre la dimensió divina de l’ho-
me; L’úter de la balena (2010), que també
exhibia un llenguatge extremat, era un relat
apocalíptic, ambientat en un món inundat,
on tres germans campen, desorientats, en-
tre la desesperança de constatar que la pluja
no s’acaba, i la fe en un poder diví repara-
dor; amb l’obra de teatre Això és Àustria
(2012), Miralles s’erigia en una mena de
Thomas Bernhard a la catalana i, desinhibit
tant en el llenguatge com a l’hora de retratar
moralment els personatges, carregava con-
tra els qui controlen el món de la literatura i

la publicació a Catalunya. Ara, amb Una
dona meravellosa, el manresà, amb un llen-
guatge un xic més contingut (que no vol dir,
ni de bon tros, que s’hagi deixat arrossegar
per la correcció política), aconsegueix retra-
tar un personatge tan particular com absor-
bent.

La presentació de la protagonista, al pri-
mer capítol, és trepidant. Amb frases curtes
i directes, sense cap concessió a la filigrana
barroca, fa el retrat d’una dona un pèl ingè-
nua que, sense ser del tot infeliç, viu una
vida mediocre. Després de separar-se d’un
marit que ronca, i amb qui comparteix una
filla independent i rebel, comença una fugi-
da endavant sense un destí marcat. A partir
del segon capítol, el ritme es tempera i con-
templem el dia a dia de la Neus, la protago-
nista, infermera que assisteix malalts termi-
nals (és remarcable el domini, per part de
l’autor, de la terminologia hospitalària i del
registre mèdic), disposada a convertir-se en
la joguina sexual del primer home que trobi
mentre intenta refer la seva vida. Un seguit
de trens que arriben tard i un parell de girs
argumentals més o menys sobtats ens sor-

prenen quan pensàvem que la història esta-
va encarrilada, i tot plegat ens aboca a un fi-
nal que, com és habitual en les novel·les de
Joan Jordi Miralles, té alguna cosa de trans-
cendent.

A Una dona meravellosa hi ha alguns
llocs comuns de l’obra de Miralles: escenes
de sexe explícit on els personatges no sem-
pre gaudeixen, descrites sense cap conces-
sió a l’erotisme i amb la cruesa pròpia del
llenguatge pornogràfic; imatges d’una plas-
ticitat inquietant, repugnants i captivadores
alhora; homes i dones posseïts per obses-
sions sovint malsanes; cert to provocador
cap a qüestions sobre les quals molta gent
és sensible, com l’independentisme o les
«convencions estúpides dels lligams fami-
liars»; algunes vacil·lacions de criteri lin-
güístic (trobem, per exemple, Villefranche-
de-Conflent al costat de Perpinyà); i, sobre-
tot, la presència de personatges insatisfets,
desencantats, fastiguejats per l’entorn i la
vida que els toca viure. Outsiders desubi-
cats, solitaris, que no acaben de trobar el
seu lloc al món i que, això sí, acostumen a
poblar els relats de Joan Jordi Miralles.
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LLETRA DE BATALLA

Joan Jordi Miralles retorna als seus
llocs comuns en la novel·la «Una
dona meravellosa»: escenes de sexe
explícit sense erotisme, imatges de
plasticitat inquietant i homes i
dones posseïts per obsessions

LA GRAN DUQUESSA DE GEROLSTEIN
Direcció: Víctor Álvaro. Direcció musi-

cal: Ferran Martínez. Coreografia: Jordi
Ribot. Intèrprets: Anna Lozano, Laura
Pau, Mònica Portillo i Albert Ruiz. Pro-
ducció: Cia. Bratislava. Dijous, 8 de maig.
Teatre Kursaal de Manresa (sala petita). 

ot i no omplir l’aforament
total de la Sala Petita del
teatre Kursaal de Man-

resa, la Companyia Bratislava i el
seu muntatge La Gran Duquessa
de Gerolstein van tenir una molt
bona acollida. Sota la direcció del
sempre eficient Víctor Álvaro, i la
musical de Ferran Martínez, el
grup porta a escena aquesta òpe-
ra bufa de Jacques Offenbach.

Interpretada per Anna Lozano,
Laura Pau, Mònica Portillo i el
manresà Albert Ruiz, La Gran Du-
quessa de Gerolsteinpresenta en un
to lleuger, simpàtic, i amb mesu-
rades dosis incisives, la història de
la Gran Duquessa, de naturalesa
enamoradissa i lleugera absència
espiritual i mental a conveniència.
En una visita al seu exèrcit al camp
de batalla, s’enamora perduda-
ment d’un soldat, a qui eleva de ca-
tegoria, més pel seu goig que per
la necessitat de rang del jove. Si hi
afegim a la història l’etern pre-
tendent de la jove més un ostentós
i poc útil general de l’exèrcit, en-
frontat per un amor al jove soldat,
la trama està servida. 

La Gran Duquessa de Gerolstein
és una discreta, efectiva, ben tro-
bada i mesurada proposta on s’a-
malgamen amb nitidesa tots els
elements, i es construeix un mun-
tatge amb no més pretensió que la
d’entretenir i fer riure, i d’ambdós
en surten victoriosos. El muntatge,
però, decreix rítmicament i el fi i
subtil humor que manté enèrgic en
la ben definida primera part va de-
creixent a mesura que es va des-
envolupant l’espectacle. Tocs de
commedia dell’arte amb comèdia
astracanada s’amalgamen amb
música i història, ben servida pels
quatre intèrprets. 

Els quatre defensen amb en-
giny ben entès el llarg ventall de
personatges del muntatge, i des-
taca l’únic actor de la companyia,
que va servir, en els moments jus-
tos, hilarants notes en la seva in-
terpretació com a gran duquessa.
Tot i així, l’homogeneïtat i bona en-
tesa entre els membres de la com-
panyia es fa palesa en el resultat fi-
nal d’aquest simpàtic i no tan lleu-
ger muntatge com s’evidencia.
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UNA DUQUESSA VOLUBLE
I BEN TROBADA

Assumpta Pérez

TEATRE CRÍTICA

«La Gran Duquessa de Gerolstein» va exhibir al Kursaal
les virtuts que han convertit aquesta adaptació d’una
òpera bufa d’Offenbach en un musical amb bona rebuda

ep Sala és actualitat
però també és histò-
ria», així presentava
Joan Vinyes el músic

vigatà, dijous, al Club de la Can-
çó. Prop d’un centenar d’incon-
dicionals van omplir el Sielu per
escoltar un recull de temes, en
format acústic, ens els quals Sala
va tenir l’acompanyament de
Joan Antonell a la guitarra. Pep
Sala es va disculpar pel refredat
que arrossegava, però això no va
ser un impediment per poder

oferir l’extens repertori que havia
preparat, de pràcticament dues
hores. «Com mana la tradició,
començaré al piano» (és el tercer
cop que el músic passa pel Club)
i va encetar el concert amb Pe-
restroika. El públic va poder es-
coltar cançons de la seva carrera
en solitari i, també, de Sau.  D’al-
guns temes, en va fer una nova re-
visió, com de Carpe Diem, que
«estava pensada per a guitarra
però avui la faré al piano». Dife-
rent va sonar la versió del clàssic
Tren de mitjanit al piano i Tornar
a començar amb un toc llatí. Però
si hi va haver una cançó que va
causar impacte, aquesta va ser la
nova versió de L’Onze de Setem-

bre,  un tema de Sau de l’any
1996 que Sala ha actualitzat per
encàrrec de l’Assemblea Nacional
Catalana.

L’habitual sentit de l’humor
del músic en els seus directes és
tot un clàssic, com també la seva
capacitat de connectar i de fer
participar el públic, «en el proper
tema vosaltres sereu la percus-
sió». Entre el públic hi havia molts
seguidors habituals de l’artista,
però també d’altres que el veien
per primer cop, com una parella
argentina que va sortir entusias-
mada, sobretot per haver pogut
escoltar Boig per tu en directe.  I,
naturalment, aquesta va ser la
cançó que va tancar el concert. En
aquest moment, Pep Sala va con-
vidar a pujar a l’escenari i a can-
tar aquest himne els joves actors
del musical Boig per tu, Pol Nu-
biola i Arnau Lobo, que estaven
entre el públic. 
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Crònica

Junts de nou per tercer cop
Prop d’un centenar de persones escolten

Pep Sala en acústic en el concert que el músic
va oferir aquesta setmana al Club de la Cançó 



L’actor manresà Albert Ruiz

ARXIU/MIREIA ARSO

El músic va convidar a l’escenari Pol Nubiola (esquerra) i Arnau Lobo (dreta), del musical «Boig per tu»
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