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Òpera de Butxaca i Nova
Creació va deixar de ser
un festival d’òpera con-
temporània el 2007 per
convertir-se en una ofici-
na impulsora de projec-
tes. Per primer cop, es pot

veure un díptic inspirat
en el mite de Dido i Enees,
de Purcell, que ha trans-
format la reina de Carta-
go Dido en una governant
d’una potència europea, i
Enees (aquell militar que
s’escapa de Cartago), en
un funcionari utòpic que
creu en una Europa soli-
dària. Es representarà a
l’Espai Lliure, des d’avui
fins diumenge.

L’any passat es va estre-
nar a la Reial Acadèmia de

Medicina Dido reloaded,
en què es podia veure una
Dido que s’estimava En-
ees, però que no volia re-
nunciar al deure de gover-
nant del seu país. Mesos
més, tard, es va estrenar a
Berlín Go Aeneas, go, grà-
cies al fet que va guanyar el
Berliner Opernpreis 14.
En aquest nou treball, la
presència es reserva a l’he-
roi masculí, que lluita per
defensar una Europa que
integri tots els ciutadans,

superant les fronteres.
Mai s’havien vist totes
dues seguides. Ara, a més,
es completa la partitura, a
vuit mans, de Raquel Gar-
cía-Tomàs, Xavier Bonfill,
Octavi Rumbau i Joan Ma-
grané, amb un epíleg. Els
quatre joves autors treba-
llen per Europa i viuen en
primera persona les con-
tradiccions d’Enees.

La llibretista Cristina
Cordero i el director d’es-
cena Jordi Pérez Solé

s’han cuidat de donar uni-
tat als diferents passatges.
Els autors defineixen la
peça com una òpera líqui-
da, un nou format d’òpera
de cambra. Els intèrprets
són els cantants Anna
Alàs i Jové, María Hinojo-
sa i Joan Ribalta, i els mú-
sics són el clarinetista
Víctor de la Rosa i la vio-
loncel·lista Cèlia Torres.
Cada instrument s’identi-
fica amb un dels dos
protagonistes. ■
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Un ‘Dido i Enees’ en clau europeista
Òpera de Butxaca
presenta un
programa doble
a l’Espai Lliure

Després de L’home dels
ulls grisos, d’Antoni López
Massó, l’any passat, de
nou el premi Carlemany
per al foment de la lectura
l’ha merescut un escriptor
debutant, concretament
l’ha guanyat la professora
de literatura Verónica
Sánchez. La seva novel·la
L’escapista –títol provi-
sional– ha seduït un jurat
integrat per nou joves lec-
tors d’entre 14 i 16 anys,
alumnes dels tres siste-
mes educatius d’Andorra,
que han llegit les obres so-
ta la supervisió dels seus
professors de literatura.
“Es nota que coneix els
adolescents”, va comentar
ahir Núria Prada, porta-
veu del jurat adult, que fa
una selecció de tres obres
de nou preseleccionades
d’entre les 22 presentades
en aquesta edició. “Els jo-
ves al·lucinaran perquè és
una novel·la intel·ligent al
voltant d’un tema que in-
teressa tant a adults com a
joves: buscar-se a un ma-
teix a través del viatge.”

L’escapista està prota-
gonitzada per un jove bar-
celoní de 17 anys que em-

prèn un viatge d’un any
seguint una invitació del
seu pare per Àsia. “El viat-
ge suposa enfrontar-se a
les seves pors i sanejar la
relació amb el seu pare;
afrontar el canvi i la incer-
tesa”, apunta Sánchez,
que es va inspirar en un
viatge que va fer per
aquest continent a l’hora
d’escriure l’obra.

Però viatjar ja no supo-
sa un desarrelament tan
important com podia pas-
sar abans, quan no hi ha-
via internet, mòbils ni
WhatsApp... “Les noves
tecnologies no el deixen
gaudir del tot del viatge
perquè no pot desconnec-
tar de Barcelona ni de les

dones que formen la seva
xarxa de seguretat.”

Però aquest jove tam-
bé té un altre problema, i
és que ho intel·lectualit-
za tot: “No pot gaudir ple-
nament perquè sempre
passa la seva experiència
pel sedàs de les pel·lícu-
les que ha vist, els llibres
que ha llegit i la música
que escolta.” Sí, sí, aquí
l’autora novella riu per-
què des d’aquest punt de
vista “la lectura et pot
anar en contra”.

Viatge transformador
La novel·la neix d’un viat-
ge “transformador” que la
professora va fer entre el
2011 i el 2012 per Àsia, i
en el llibre apareixen els
països que va visitar: Rús-
sia (a través del transsibe-
rià), Mongòlia, la Xina, el
Nepal i Butor. Fins i tot es
pot llegir com un llibre de
viatges perquè està docu-
mentat i es parla de les ca-
racterístiques de cada
país, tot i que aquest no és
el tema principal. “Volia
mostrar el viatge com a ei-
na transformadora: el jove
aprèn el valor d’estar sol, a
mesura que van passant
els dies va buidant la mot-
xilla emocional; va dei-

xant anar les coses per
anar a l’essencial.”

Llicenciada en periodis-
me i humanitats, Veróni-
ca Sánchez (Barcelona,
1983) dóna classes de lite-
ratura a l’Aula Escola Eu-
ropea, de Barcelona. “Faig
el possible perquè estimin
la literatura –diu– i no
com a qualsevol cosa, sinó
com un vehicle de sensibi-
lització.” El llibre, doncs,
L’escapista, s’adreça tam-
bé als seus alumnes, dels
quals “també hi ha una mi-

ca en la novel·la”. “Crec
que encara que es pensin
que són aventurers, en
realitat els adolescents es-
tan molt arrelats; cal po-
sar fi a la rutina i enfron-
tar-se a l’abisme i un tipus
de vida diferent.”

El guardó, dotat amb
deu mil euros, està con-
vocat pel Govern d’An-
dorra, el Grup 62 i la Fun-
dació Enciclopèdia Cata-
lana. El llibre sortirà pu-
blicat amb Columna a fi-
nal de març. ■

Verónica Sánchez guanya el Carlemany
amb una novel·la d’aprenentatge sobre
un jove de 17 anys que viatja a Àsia
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Horitzons
interiors

Verónica Sánchez és la guanyadora del IV Premi Carlemany
per al foment de la lectura ■ QUIM PUIG

“Encara que
es pensin que
són aventurers,
els adolescents
estan molt
arrelats”

La Filmoteca de Catalu-
nya i el centre Arts Santa
Mònica dediquen un cicle
a la cineasta i documenta-
lista nord-americana Jill
Godmilow (Filadèlfia,
1943), amb la projecció de
diverses pel·lícules seves i
la presentació d’una expo-
sició sobre la seva obra de
l’artista catalana Mireia
Sallarès. El cicle a la Filmo-
teca, titulat Jill Godmi-
low: un altre cinema és
possible, inclou tres ses-
sions de projeccions do-
bles, en les quals es con-
frontaran els films de God-
milow amb altres obres
que són referents imme-
diats, com ara Un foc inex-
tingible, de l’alemany Ha-
run Farocki, i What Fa-
rocki taught, la rèplica
que Godmilow en va rodar
uns anys després.

Jill Godmilow és una di-
rectora amb un treball que
oscil·la entre els documen-
tals i la recreació de fic-
cions històriques. Va ini-
ciar la seva carrera el
1969, quan va codirigir
Tales, un film rodat per
quatre dones en el qual un
grup de joves parlen sobre
les seves experiències se-
xuals. Godmilow, que serà
present en les tres ses-
sions de la Filmoteca en
què es presentaran les se-
ves pel·lícules, va explicar
ahir que és “com un nen
petit que corre per una
platja ensenyant a tothom
el que ha trobat” i hi va afe-
gir: “Desitjo que circulin
aquest tipus de gravacions
i que la gent sàpiga les co-
ses importants que s’es-
tan suprimint.” ■

La Filmoteca
dedica un
cicle a Jill
Godmilow
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