
38 LAVANGUARDIA C U L T U R A DIMARTS, 9 SETEMBRE 2014

Les filles
d’Erecteu

U N A S E L E C C I Ó M U S I C A L

F
a uns mesos, Joan Breton Con-
nelly, professora de la Universi-
tat de Nova York, va publicar un
assaig, The Parthenon enigma,

en què proposava una interpretació del
temple suprem de l’Acròpolis d’Atenes
que s’allunyava de la fins ara comuna-
ment admesa. La seva proposta es basa en
una persuasiva lectura de l’escena central
del fris oriental de l’edifici. Segons la in-
terpretació tradicional, els frisos repre-
senten l’ofrena del pèplum, una túnica dò-
rica, a la deessa Atenea, protectora de la
ciutat, una cerimònia que se celebrava en
forma de ritual durant la festes panatene-
es. En la lectura deConnelly, l’escena cen-
tral no escenifica una processó ritual, si-
nó un dels episodis més importants de la
mitologia fundacional d’Atenes: el sacrifi-
ci de les filles d’Erecteu, rei de la ciutat.
Segons el mite, durant la guerra entre

els atenesos i els habitants d’Eleusis, Erec-
teu va anar a Delfos a preguntar a l’oracle
com podia aconseguir la victòria. L’oracle
li va respondre que només hi havia un ca-
mí: sacrificar una de les filles. I això és el
que va fer. De tornada aAtenes, va sacrifi-
car la petita, que es va dirigir voluntària-
ment a l’altar. I les germanes de la vícti-
ma, no se sap si perquè havien jurat que
no volien continuar vivint si moria o per-
què també volien sacrificar-se per la pà-
tria, es van suïcidar. Gràcies a aquest sa-
crifici, es va guanyar la guerra. Després
de la victòria, Posidó, el déu dels mars, va
persuadir Zeus que fulminés el rei amb
un dels seus llamps. Erecteu, l’heroi que,
fent cas de l’oracle, haviamantingut lliure
la ciutat, va morir, però Atenes va viure
rica i plena durant un munt de segles.
Com recorda Connelly, una dècada des-
prés de la realització del projecte dels fri-
sos del Partenó, durant la guerra del Pelo-
ponès, Eurípides va estrenar una tragèdia
sobre aquest mite, que només es conserva
parcialment.

La intenció del poeta en escriure-la va
ser, segons l’autora, inculcar en els seus
conciutadans l’esperit de sacrifici per la
ciutat que havienmostrat les filles del lle-
gendari rei i que havia permès, en aquella
època heroica, la victòria d’Atenes. El
mateix esperit que volien estimular els
frisos.
La faula del rei Erecteu i les seves filles

és el relat d’un acte d’expiació, en què el
sacrifici d’unes vides innocents serveix
per pagar a un déu just o capriciós el preu
que la ciutat ha d’abonar pels mals que
acumula o que es vol estalviar. Una faula
digna, com va veure Eurípides, d’una tra-
gèdia. Un mite que, per molt que uns
quants s’hi esforcin, té poc a veure amb la
història de Jordi Pujol i els seus fills, en
què també es vol fer intervenir el simula-
cre d’una expiació, però que només dóna
per a uns quants sumaris judicials i per a
una renovació a fons dels relats històrics
sobre la Catalunya contemporània. Pot-
ser per això els rapsodes que durant dèca-
des han mitificat els orígens de la Catalu-
nya renaixent cantant en versos èpics el
cicle heroic de Pujol ara juguen a estrafer
Homer atribuint-se com a excusa la seva
llegendària ceguesa.

Els germans Andrea i Luca Piallini, és a dir, Eventi Verticali, presentaran a Manresa l’espectacle Wanted
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L
a 17a Fira de laMediterrà-
nia està a tocar; durant
quatre dies Manresa aco-
llirà més de tres-centes
activitats, tant artísti-

ques, com professionals i de caràcter
ciutadà; seran cent set les compa-
nyies que hi participaran i hi haurà
35 estrenes en 17 espais diferents.
Unade les grans cites culturals catala-
nes postestivals convertirà, doncs, la
capital del Bages entre el 9 i el 12 d’oc-
tubre en un gran escenari amb la me-
mòria posada en la persona i figura
de Pere Pubill, Peret, que havia d’ofe-
rir l’espectacle inaugural.
La idea, efectivament, era que l’ai-

xecament del teló anés a càrrec del
rei de la rumba catalana. El projecte
dissenyat era ambiciós, perquè invo-
lucravamúsics i col·lectius de la capi-
tal del Bages, però tot això va quedar
en suspensió a finals del juliol passat
quan el mateix Pere Pubill va anun-
ciar que tenia un càncer. En conèi-
xer-se la gravetat del seu estat –que
lamentablement va derivar en la
mort del músic el 27 d’agost–, l’orga-
nització de la fira va decidir pregun-
tar a un dels grans deixebles del mes-
tre i dinamitzadors de la rumba, Joan
Garriga, si podia fer-se càrrec de la
responsabilitat inaugural. La solució
triada seràRevetllamediterrània, una
proposta demúsica, festa i foc conce-
buda i oferta per La Troba Kung-Fú
amb la banda valenciana Unió Musi-
cal d’Alaquàs, i únicament vista fins
ara en la seva estrena en el passat Fes-
tival Grec de Barcelona.
L’avançament de la celebració de

la Fira un mes és significativa; es pot
entendre per raons climatològiques
(espectacles de carrer i concerts a l’ai-
re lliure el novembre, uf!), però tam-
bé per proximitat amb les festes
locals o amb la Fira de Tàrrega (que,
segons com es miri, pot ser un refe-
rent dels espectacles urbans), i així
s’estableix una espècie de continuïtat

funcional. Ahir, durant la presenta-
ció barcelonina de la fira i del seu
contingut artístic i professional, el di-
rector, David Ibáñez, va esbossar els
eixos de l’edició d’aquest any: una
aposta decidida per una “cultura po-
pular oberta, moderna i inclusiva”,
cosa que significa entendre coma cul-
tura d’ara els videojocs, així com el
circ, les arts urbanes, els nous for-
mats escènics de carrer i aquells més
arrelats en la tradició.
Aquesta presa de mires ha desem-

bocat en una aposta per “formats sor-
prenents” com els espectaclesTauro-
màquina, de la companyia Animal
Religion, en què dos acròbates s’en-
fronten a un toromecànic, i l’especta-
cular fusió de videojoc i dansa ver-
tical dels germans italians Andrea i
Luca Paiallini, que donen vida al

col·lectiu Eventi Verticali i que oferi-
ran el seu últim espectacle, Wanted.
Altres muntatges destacats de la fira,
en què s’esperen uns 100.000 assis-
tents, aniran a càrrec del ballarí tu-
nisiàHafiz Dhaou, amb la companyia
Chatha, convertit en un dervix con-
temporani de carrer; de la fusió fas-
cinant de hip-hop i música de cobla
que estrenaran Kulbik Dance amb la
Cobla Sant Jordi; dels videojocs ana-
lògics de gran format obra dels Luti-
ers Drapaires i del teclista català Xa-
vi Lloses.
En l’apartat més musical, Ibáñez

no va dubtar a confessar que n’estava
“molt satisfet”, i va valorar aquest
apartat com “el més ambiciós i inter-
nacional” de tota la història de la fira.
La portuguesa Dulce Pontes, els afri-
cans Toumani Diabaté i el seu fill Si-

diki, Eliseo Parra, els catalans Txa-
rango i el basc Kepa Junkera són uns
quants dels artistes que hi participa-
ran, i cal sumar-hi elsDervixos deDa-
masc, Massilia Sound System, Paolo
Angeli i els britànics Addictive TV.
La fira manresana disposa aquest

any d’espais nous, com la renovada
Taverna de la fira, patrocinada per
Estrella Damm i ubicada en un gran
envelat al parc del Casino, i té un
pressupost d’un milió d’euros, dels
quals un 63% procedeix d’institu-
cions públiques.
L’alcalde de la ciutat, Valentí Ju-

nyent, va voler remarcar que un 60%
dels espectacles són gratuïts.c
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EL CONTINGUT

L’apartat escènic aposta
per la tradició,
els videojocs i el circ

Dulce Pontes. La cantant portu-
guesa torna als escenaris cata-
lans després de quatre anys per
presentar en primícia el nou
espectacle Puertos de abrigo

Toumani i Sidiki Diabaté. Tou-
mani Diabaté és una de les refe-
rències de la música africana i
màxim especialista de la kora.
Acaba de gravar un disc amb el
seu fill també korista

Xavi Lloses. El músic lleidatà
proposa Despertaferro tocatta,
una sèrie d’improvisacions per
a electrònica i campanar que
farà controlant amb un teclat
les campanes de la seu de
Manresa.

Festa de clausura. Festa amb
Marcel Casellas i la seva Cobla
Catalana dels Sons Essencials,
que tindrà convidats com Mi-
quel Gil, Llibert Fortuny i la
Unió Musical del Bages.

LA INAUGURACIÓ

L’espectacle inaugural,
arran de la mort de Peret,
l’oferirà La Troba Kung-Fú

Per molt que uns quants
s’hi esforcin, la història
d’Erecteu té poc a veure
amb la de Pujol i els seus fills
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Delagrallaal ‘joypad’

Josep Maria
Ruiz Simon


