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Penguin Random House dóna a la Generalitat 
una part dels fons de Plaza & Janés i Grijalbo
La Biblioteca de Catalunya disposarà a partir d’ara d’un nou 
fons editorial, el de Grijalbo i Plaza & Janés, actualment dos 
dels segells del grup Penguin Random House. El conjunt es-
tà format per documentació en paper, bàsicament de caràc-
ter administratiu, unes 25.000 fotografies en blanc i ne-
gre, informes de lectura i materials sonors i audiovisuals, 
a més de correspondència amb autors de la casa. El fons de 

Plaza & Janés recorre de l’any 1959 al 1980, i el de Grijal-
bo les dècades dels 60 i dels 70 sobretot. “Volem que aquest 
coneixement estigui a l’abast i serveixi per tenir una memò-
ria històrica”, explicava ahir la directora general de Penguin 
Random, Núria Cabutí. “Amb aportacions com aquestes, 
la capitalitat cultural i editorial de Barcelona es confirma”, 
afegia el conseller de Cultura, Ferran Mascarell. 

Apocalipsi amb aromes de pàtxuli
de l’efecte (amb la traductora i les 

seves circumstàncies passades, 
presents i futures com a es-

sència del despropòsit); les 
relacions dels individus i 
les seves crisis sotmeses al 
mecanisme de la peça. Tot 
val mentre l’autor pugui 
vaporitzar ingents quanti-
tats de grandiloqüents re-

flexions filosòfiques i obnu-
bilar-los amb el missatge fi-

nal: el triomf de l’horror sobre 
la bellesa; la poesia com a espa-

sa de l’àngel exterminador. 
Oriol Broggi és un gran admira-

dor de Mouawad i en aquest mun-
tatge de La Perla 29 es comporta 
com un veritable fan, relegant el seu 

bon ofici com a director a un segon 
pla. El seu talent per modular les in-
terpretacions, per crear atmosferes 
teatrals molt personals, per incor-
porar l’espai al discurs no està pre-
sent en aquesta producció. Confiat 
en els presumptes estímuls hipnò-
tics de l’autor, fa una direcció d’ac-
tors innecessàriament cridanera. 
Només hi ha un moment de veritat 
en aquest enorme artifici: la intimi-
tat que es crea entre el personatge 
desaparegut –renascut en una gra-
vació– i el seu substitut. La trobada 
virtual entre dos grans amics és un 
instant de sincera intimitat. Gran 
Carles Martínez des del més enllà i 
gran Eduard Farelo en la seva silen-
ciosa emoció.e

Eduard Farelo, 
nouvingut a 
Cels. BITO CELS 

Carla Bruni,  
la dolçor estudiada 

d’una debutant

gat –habilitat de model– i llavors va 
esclatar el públic, que pocs minuts 
abans havia rebut Nicolas Sarkozy, el 
seu marit, amb aplaudiments quan es 
dirigia cap a la seva localitat. Al costat 
hi va seure el president de la Genera-
litat, Artur Mas, arribat a temps al 
matí a Madrid des dels Estats Units 
i al vespre a Barcelona des de Madrid.  

Acompanyaven Carla Bruni Cyril 
Barbessol (piano, trompeta) i Taofik 
Farah (guitarra), que van resultar ser 
l’autèntic pal de paller del concert 
amb senzills però efectius arranja-
ments que van vestir la poca experi-
ència en directe de la francoitaliana, a 
qui per moments semblava que li fa-
llava la veu. Als 46 anys, un cop nascu-
da la seva última filla i lliure de com-
promisos oficials, ha aconseguit lligar 
la seva primera gira mundial, que pre-
cisament acabava ahir a Barcelona. 

El públic a la butxaca 
Amb un dolç “Bona nit, Barcelona” 
va posar-se a la butxaca un públic que 
semblava tenir ganes de viure una nit 
exclusiva i amb certa sofisticació i 
que aplaudia amb ofici. El pop, el folk 
i certs tocs jazzístics van confluir du-
rant tot el concert amb certa alegria 
sense més pretensions que ser agra-
dables. Primer van sonar L’amoureu-
se –que Bruni va dedicar a totes les 

dones enamorades–, Les plus beau 
du quartier, Ta tienne i Little french 
songs, el tema que dóna nom a l’últim 
disc i que gairebé va tocar del tot. 
Bruni, que presentava al públic cada 
una de les cançons amb veu exage-
radament sensual en francès i en an-
glès, va recuperar els orígens italians 
amb Dolce Francia, una oda simpàti-
ca al país d’acollida que va donar pas 
a peces més intimistes i despullades 
com On serait seuls au monde i J’ar-
rive a toi. De fet, Bruni va combinar 
constantment mitjos temps amb pe-
ces de certa introspecció, cosa que va 
aconseguir cert ritme narratiu.  

La nit als Jardins de Pedralbes va 

Bruni, tot i la seva poca experiència en directe, va seduir el públic de Pedralbes. M.E. BERENGUER

tenir el tret de sortida a l’escenari Vi-
llage de la mà de la cantautora Ma-
ria Rodés, que va basar el seu concert 
en el seu últim treball, Maria canta 
copla. Tot i l’entorn de l’escenari poc 
propici per a un concert intimista 
(l’organització no va aturar una font 
d’aigua just darrere de l’escenari) 
com el de Rodés, rodejada per para-
detes d’hostaleria, el públic es va po-
sar a cantar –això sí, amb certes bo-
nes formes– les tornades de coplas 
com Miedo i Ay pena, penita pena. 
Tres puñales va rematar un concert 
que podria llegir-se amb certa ironia 
pel fet de ser tocat en un entorn re-
ial en un dia tan assenyalat.e

La francoitaliana acaba la seva gira a Barcelona 
amb un concert farcit de cançons pròpies
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La confluència de cultures 
ve de lluny. A principis del 
segle XIX Goethe ja va pu-
blicar una antologia de 
poemes que va titular el 

Divan d’Orient i Occident. Una ex-
quisida impostura. Wajdi Mouawad 
(canadenc francòfon d’origen liba-
nès) també es col·loca en aquesta de-
licada intersecció per explicar el seu 
món i les seves guerres amb el liris-
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El temps inestable dels úl-
tims dies a Barcelona va 
oferir una nit de treva i 
ambient de frescor en el 
dia en què Carla Bruni hi 

debutava en directe com a cantant. 
Ho va fer ahir en el marc del Festival 
Jardins de Pedralbes, un entorn amb 
cert aire aristocràtic que sembla fet a 
mida per rebre l’ex top model i ex pri-
mera dama francesa. Presentava el 
seu últim i quart disc, Little french 
songs (2013), amb el qual recuperava 
la seva condició d’autora de la nouve-
lle chanson, després d’un disc en què 
va musicar poetes anglosaxons, No 
promises (2007), i que va passar cer-
tament desapercebut.  

A les deu de la nit els músics puja-
ven a l’escenari. Ella, però, va comen-
çar fora d’escena cantant Déranger 
les pierres amb veu ferma però amb 
certs tocs dubitatius d’aires endolcits 
i naïfs. A poc a poc va anar caminant 
cap a la llum amb pas ferm i assosse-
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Benvinguda  
El públic  
va aplaudir 
Sarkozy quan 
va seure a la 
seva localitat

me d’imperis poètics desapareguts. 
A Cels aquesta combinació ad-
quireix una dimensió asfixi-
ant, un dens, pesant, embafa-
dor perfum de paraules i 
metàfores ficades en un es-
prai de teatre del segle XXI 
per matar les cuques èti-
ques i polítiques de la soci-
etat contemporània. Pàtxu-
li dramàtic per narrar un 
dels molts apocalipsis possi-
bles. Una fragància que no és 
del gust de totes les sensibilitats. 

Mouawad sembla només interes-
sat en l’alquímia. La situació pot ser 
tan artificialment alambinada com 
la trama d’El codi Da Vinci; els per-
sonatges inversemblants al servei 


