
La literatura
catalana al món

L’APUNT resultat més cultura. Quan des del govern estatal
se’ns envia a pastar fang quan parlem d’estructu-
res d’estat, cal pensar que les seves eines de difu-
sió mai no han estat al servei de la llengua catala-
na. Només cal recordar la cancel·lació de la pre-
sentació de la novel·la Victus a l’Institut Cervantes
de la població holandesa d’Utrecht.Jaume Vidal

La cultura, sense més, és essència d’un poble. Passa
a ser estructura d’estat quan es creen mecanismes
per a la seva difusió. És el que passa amb l’Institut
Ramon Llull. La seva feina no és fer millor la literatu-
ra, que és la que és, sinó que tot allò que hi ha de ta-
lent de les lletres catalanes sigui conegut en altres in-
drets. I la suma de cultura més cultura dóna com a
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també continua partici-
pant en el programa de co-
operació cultural europea
Schwob, que té per voca-
ció promoure la traducció
de títols poc coneguts o
poc traduïts d’autors clàs-
sics d’arreu del món.

Infantil i juvenil
Una nova línia d’ajut que
es posarà en marxa aquest
mateix any és per a la tra-
ducció de la literatura in-
fantil i juvenil, amb la mi-
rada posada en la Fira de
Bolonya, la més important
d’aquest gènere literari.
En aquest sentit, el Llull
també vol incrementar la
participació dels poetes a
nivell internacional a tra-
vés de la seva presència en
els principals festivals de
poesia europeus, i el 2016
hi ha prevista la participa-

ció a la Fira del Llibre de
Varsòvia en tant que con-
vidats d’honor: “Encara
no sabem si ens convida-
ran com a Barcelona, com
a Catalunya o com a lite-
ratura catalana.”

El pressupost del pas-
sat 2014 va ser de vuit mi-
lions d’euros en total, el
mateix que es preveu de
cara al present 2015. ■

El 2014 el Llull ha
atorgat 220.000
euros d’ajuts per
a traduccions,
i 90.000 per a
la promoció

Els traductors Bernard Lesfargues i
Peter Bush, separats per Àlex Susanna,
ahir a la inauguració ■ MARTA PÉREZ

A l’estranger Barcelona és
també sinònim de Con-
curs Viñas. Arreu del món,
centenars de cantants
s’inscriuen anualment per
poder participar en el que
s’ha convertit en un dels
concursos més prestigio-
sos del món, una marca
per al propi Gran Teatre
del Liceu, que apadrina
l’esdeveniment.

Enguany s’ha batut un
nou rècord i s’hi han ins-
crit 607 cantants, la majo-
ria sopranos (274) i te-
nors (133), però també hi
ha força mezzosopranos
(64) i barítons (77), pro-
cedents de 61 països. Com
ja és la tònica habitual,
molts d’aquests cantants
procedeixen de Corea
(157 participants) i Rús-
sia (63), un país que recu-
pera la seva presència al
concurs després d’uns
anys de davallada. De l’Es-
tat espanyol només n’hi
ha 34, entre els quals cap
català. “Això és un proble-
ma dels conservatoris”,
analitzava ahir Miquel Le-
rín, president de la funda-
ció del concurs, “ les veus
hi són però manca prepa-
ració”. Altres països re-
presentants són Iran, Is-
làndia, Kirguizstan, Puer-
to Rico, Nova Zelanda,
Sud-àfrica o Taiwan.

Les proves van comen-
çar dissabte i de moment
han passat 41 cantants a
la semifinal. “Hem trobat
un bon nivell amb alguns
cantants molt bons i altres
que no saps com han po-
gut passar les preliminars;
alguns no tenen gens de
tècnica i no saben ni res-
pirar”, comentava ahir

Christina Scheppelmann,
directora artística general
del Gran Teatre del Liceu.
“i no hem d’oblidar que els
cantants són d’alguna ma-
nera atletes”.

Respirar, la postura i el
recolzament del cos a ter-
ra són alguns dels aspectes
de la tradició belcantista
que s’han oblidat, segons

la soprano búlgara i mem-
bre del jurat Raina Kabai-
vanska: “Només quan
s’apliquen les velles regles
apareixen veus com les de
Kaufmann.” Comparant
la situació amb 50 anys
enrere, quan ella mateixa
participava en concursos
amb tan sols vint partici-
pants, Kabaivanska con-
sidera que el concurs Vi-
ñas és “heroic”: “És im-
pressionant veure tants
joves que somnien estar a
l’escenari i lluir-se!”

Pocs mestres de cant
Com a jurat, el tenor mexi-
cà Francisco Araiza exi-
geix al cantant domini tèc-
nic, que sigui estilística-
ment correcte, que cone-
gui l’obra i, sobretot, que
tingui una convicció: “Que
està al servei de quelcom
superior i tingui la neces-

sitat de compartir el seu
do amb el públic.”

Davant la pregunta de
si és cert que ja no hi ha
veus com les d’abans, Arai-
za arronsa les espatlles:
“Els instruments excep-
cionals sempre han estat
escassos. Ara hi ha una mi-
llor preparació, però hi ha
pocs mestres de cant que
puguin transmetre una
tècnica completa”, una
afirmació que Kabaivans-
ka també va compartir.

Les proves es desenvo-
lupen aquests dies al Con-
servatori Superior de Mú-
sica del Liceu, i la final tin-
drà lloc divendres. “Serà
molt atractiva”, va prome-
tre Araiza. Diumenge, el
Liceu serà escenari del
concert final a càrrec dels
premiats amb l’Orquestra
del Liceu, dirigida per
Gueràssim Voronkov. ■

Fins a 607 cantants de 61 estats competeixen en el
52è concurs Francesc Viñas aquests dies a Barcelona

El somni de tots,
lluir-se a escena

Valèria Gaillard
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Miquel Lerín, Christina Scheppelmann, Francisco Araiza i Raina Kabaivanska ■ BOFILL

“Els cantants
han de tenir la
necessitat de
compartir el seu
do”, diu el jurat
Francisco Araiza


