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ALFRED SARGATAL,
L’EXIGÈNCIA DEL TOT O RES

illuns dia 10. Enterra-
ment del poeta, pro-
fessor, crític i traduc-
tor Alfred Sargatal

(Hostalets de Bas, 1948). Havia
acabat de traduir Poemes 1925-
1939, de T.S. Eliot, que és a punt
de sortir a Adesiara i esperava
amb il·lusió. Als quinze anys va
començar a col·laborar als  set-
manaris olotins i va formar un
efímer grup de teatre anomenat
Grecs i Nous, que  pel març de
1965 va fer la primera i única re-
presentació al teatre Centre Ca-
tòlic: Homes i No, de Manuel de
Pedrolo. Després de l’estiu de
1965 es va traslladar a Barcelo-
na, on va compaginar els estudis
de batxillerat superior i els uni-
versitaris amb feines de correc-
ció, traducció i redacció per a
Edicions 62 i diverses editorials,
i amb algunes col·laboracions en
revistes, entre elles Canigó. Des
del 1967 fins al 1970 va treballar
a l’Editorial Salvat a l’Enciclopè-
dia Salvat 4 fins a dedicar-se a la
docència a partir del 1980.

Sargatal va dedicar tota la vida
a la literatura. Quan tenia 15
anys guanyà el I premi Màrius
Torres i, el recordo encara, quan
en el marc dels premis Ciutat
d’Olot  fou guardonat per  Retalls
del diari d’un adolescent (1966).
Paral·lelament a l'activitat do-
cent (de què es jubilà el
2008) –l’havia anat a veure més
d’un cop a l’Institut del Parc de
l’Escorxador, ara Ernest Lluch–,
va col·laborar a la premsa i va
assessorar editorials. Ell em va
fer conèixer la gent de Laertes,
on dirigia la col·lecció Lectures i
Itineraris, per a la qual em de-
manà que preparés les edicions
d’El Llibre de les bèsties de Llull  i
el Canigó de Verdaguer l’any
2002. Va contribuir a la fundació

d'empreses editorials; per exem-
ple, entre el 1982 i el 1985 va for-
mar part de la direcció de la
col·lecció Els Llibres de Claucos,
que passaria a convertir-se en
editorial amb el nom de Colum-
na, de la qual va ser membre
fundador juntament amb Àlex
Susanna i Miquel Alzueta. Just
quan l’editorial anava bé (es va
poder vendre a Planeta a bon
preu) es va desfer dels compa-
nys.

Per què? Era un home tan afa-
ble amb els altres i tan terrible-
ment exigent amb ell mateix i
amb la literatura com deseixit en

qüestions econòmiques. Va tra-
duir Gérard de Nerval, T. S. Eliot,
Pierre-Jean Jouve, Saint-John
Perse, William Faulkner, Mar-
guerite Yourcenar, Albert Cohen,
Alfred Jarry, Henry James... Li
costava molt publicar obra prò-
pia atesa l’exigència a què la sot-
metia. «Per què dir el que algú ja
ha dit millor que tu?», et deia;
«La literatura és un joc del tot o
res». Va participar en la Història
de la literatura catalana, d'Edi-
cions 62 / Orbis, i en els llibres
miscel·lanis El cosmos de Anta-
gonía (Anagrama) i Poetes del se-
gle XX (Faig). L'any 1997 va pu-
blicar una àmplia antologia de
contes de diverses llengües, Ini-
ciació al conte literari (Editorial
Laertes), reeditada el 2000 com
a La invasió subtil de les
aranyes. Trenta-cinc contes lite-
raris (Introducció al gènere, an-
tologia i guia didàctica). Va fer
una aportació pedagògica de
primer ordre:  El Treball de Re-
cerca en Literatura. Com orga-
nitzar-lo, com dirigir-lo (Laertes,
2002) i col·laborà en llibres de
text de llengua i literatura catala-
nes. Els Amics de les Lletres Gar-
rotxines l’havíem homenatjat  el
juliol de l’any 2008. Descansi en
pau.
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«Era un home tan afable amb
els altres i tan terriblement
exigent amb ell mateix i amb
la literatura com deseixit en
qüestions econòmiques»

Juan Luis Guerra ret homenatge
a Colòmbia al seu nou disc

El nou disc del cantautor domi-
nicà Juan Luis Guerra Todo tiene su
hora, que ahir va sortir a la venda,
està compost per deu cançons,
entre elles, Canto a Colombia,
amb la qual ret homenatge al país
sud-americà.

La producció, que surt sota el se-
gell Capitol Latin/Universal Music
Latin Entertainment, «és un disc
innovador, a pesar que seguim

amb els nostres gèneres musicals
de sempre, que són la merenga, la
bachata, el so i la salsa, la instru-
mentació és diferent en aquesta
disc», va dir Guerra

El multipremiat artista va dir en
un comunicat que en el disc usen
moltes cordes i violins, instru-
ments que, va agregar, normal-
ment s'usen en la música clàssica
però que en aquesta ocasió els van
adaptar a la bachata.
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Nina i Mariona Castillo són mare
i filla a Mares i filles, un musical de
petit format íntegrament inter-
pretat per les dues actrius i can-
tants, al costat de la pianista i
compositora Clara Peya, que s'es-
trena el pròxim dia 13 al Círcol
Maldà de Barcelona.

L'obra és «un collage impres-
sionista», segons el director David
Pintó, que narra la relació entre
una mare i una filla quan la jove
decideix anar-se'n de casa i viure
la seva pròpia vida.

La lloretenca d’adopció Nina
va descriure ahir l'obra com un es-
pectacle «molt emotiu» que re-
nuncia al text i utilitza la música i
les cançons per explicar «una hora
en la vida d'aquesta mare i aques-
ta filla, en un moment de bronca,
de xantatge emocional i de molta
tendresa».

Nina i Mariona Castillo, que ja
van ser mare i filla en el musical

Mamma Mia, es retroben deu
anys després en l'íntim escenari del
Círcol Maldà, una sala situada a
l'antic Palau Maldà, que té capa-
citat per a 50 espectadors.

En aquest mateix espai s'estre-
narà el pròxim 12 de novembre El
llarg dinar de Nadal, que es re-
presentarà de dimecres a di-
umenge abans de Mares i filles.

El llarg dinar de Nadal és una
obra de Thornton Wilde que rela-
ta la història d'una família al llarg
de noranta anys a través dels seus
àpats de Nadal.

Temes universals
La companyia La Ruta 40 dóna
vida a aquesta reflexió sobre temes
universals com la condició hu-
mana, la vida, la mort, la família i
el pas del temps.

«L'espai és perfecte perquè el
Círcol Maldà té aquest aire de
menjador de família benestant»,
segons va dir ahir el director Al-
berto Díaz.

També va elogiar l'esforç dels ac-
tors, que han de fer «constants
salts temporals» i interpretar els
personatges en diferents edats.
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Nina estrena un musical
sobre mares i filles

La cantant repeteix duet interpretatiu amb Mariona Castillo, amb qui
ja va aparellar-se també com a mare i filla en el musical «Mamma Mia»


Mariona Castillo i Nina. 
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