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Màrius
Serra

Pròxim i proïsme

Se celebra aquests dies el FestivalMOT, del qual
les pàgines de cultura de La Vanguardia ja
s’han fet ressò. El cartell d’escriptors és de gran
nivell, similar al recent Kosmopolis celebrat al

CCCB, amb un notable fet diferencial: els actes es fan a
Girona iOlot. Comissariat perMitaCasacuberta, i amb
la metròpoli de leitmotiv, ahir a Girona els assistents
podien viatjar a la Lisboa de Lobo Antunes, en conver
sa amb el crític Jordi Galves, i la Barcelona compartida
per Sergi Pàmies i EduardoMendoza, incitats perMa
rina Espasa. Aquest vespre a Olot Juan Insúa i Lolita
Bosch compartiran reflexions probablement transat
làntiques i, més tard, John Lanchester iMatthewTree
ens parlaran del Londres capitalí. Però abans, a l’hora
de l’àngelus, prendrem un vermut (rebatejat VerMot
per l’organització) amb cinc autors de proximitat: Vi
cenç Pagès (Figueres, 1963) Rafel Nadal (Girona,
1954), Adrià Pujol (Begur, 1974) o Edgar Illas (Olot,
1974). En la seva obra recent no han defugit situar les
seves ficcions a Figueres, la Jonquera, Cassà de la Sel
va, Girona, Olot o Perpinyà. Cadascú en el seu estil i
amb finalitats de vegades oposades, però lluny de
l’aversió a les localitzacions que es va posar demoda fa
un parell de dècades. Quan escric aquesta columna en
cara no sé si aconseguiré ferlos parlar gaire de les ciu
tats visibles o invisibles sobre les quals escriuen, ni si el
format de vermut (vermot) serà més àgil i eficaç que
les clàssiques taules rodones enredaires (no emvaqua
drar mai gaire que fossin rectangulars).
Però el plantejament, un dels participants i la natu

ralesa de les ciutats sobre les quals han escrit em fa
anar vint anys enrere, a una d’aquelles taules rodones
rectangulars que ara defujo sempre que puc. Va ser a
València, en el marc dels Encontres d’Escriptors que
precedien els premis Octubre, quan se’m va acudir
proposar (i moderar) una taula rodona amb quatre au

tors incom
parables i ex
cèntrics, tres
en el sentit
geogràfic i un
en el vital.
Aquell octu
bre dels no
ranta el ma
teix Vicenç
Pagès que

encara no escrivia tan explícitament de Figueres va
compartir opinions amb l’enyorat Gabriel Galmés
(Manacor, 19622001), Vicent Josep Escartí (Algeme
sí, 1964) i Enrique VilaMatas (Barcelona, 1948), que
ens va sorprendre amb una confidència sobre la seva
tria lingüística.
Aquell dia, amb la sala plena d’estudiants de filologia

catalana de totes les universitats de Salses a Guarda
mar, VilaMatas va explicar per què havia començat a
escriure en castellà, tot i provenir d’una família catala
noparlant. Ningú no l’hi havia preguntat, però el seu
relat ens fascinà. Començava amb una promesa a la
mare. El nen VilaMatas li prometia que diria sempre
la veritat. Per això, relatà de manera espontània, quan
es va posar a escriure i es va decantar per la ficció, ho
va fer en castellà. Dijous Javier Pérez Andújar i Julià
de Jòdar parlaran de Sant Adrià i Badalona. Potser
també faran alguna confidència lingüística.

Amb l’ús operístic del teatre de Sarrià i l’aterratge deMas iMas al Cercle
Artístic, Barcelona recupera antics escenaris per a la cambra

Vells teatresambfutur
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

La història es remunta
al 1919, quan l’arqui
tecte Jacint Torner va
aixecar un teatre al
carrerMajordeSarrià,

totiqueelsprecedentsarribenafi
nals del XIX, en representarse
obres de teatre al que era l’Acadè
mia Josefina, fundada pel rector
de la parròquia de SantVicenç. La
primera d’aquestes obres va serEl
mestredeminyons,deJosepFeliui
Codina. Parlem del teatre de Sar
rià, que ha revivat des que un gra
pat de professionals de l’òpera li
van posar l’ull a sobre i vanmoure
fils per a la seva rehabilitació.
D’allotjarunspastoretsesporàdics
i algun recital, el lloc, recentment
reformat i gestionat ara perAmics
del’ÒperadeSarrià,hapassataser
l’escenari de la nova temporada
d’ÒperadeCambradeBarcelona.
AssuntoNese,directorde l’Aca

dèmiaConcertant, i el seu sociRa
úl Giménez, que ha assumit la di
reccióartísticad’Amicsde l’Òpera
de Sarrià, són els impulsors d’a
questa idea, juntament amb el te
nor Marc Sala, productor execu
tiu. “Tenint gent de nivell a l’Aca
dèmia és magnífic disposar d’un
teatre per desenvolupar la nostra
activitat”, apunta Nese, d’origen
napolità. “Es tractava de crear un
cicle amb opereta de petit format,
farsa i òpera bufa... i la veritat és
que la inauguracióhaestatunèxit.
Ensvanarribar felicitacions inter

nacionals. Fins i totCecilia Bartoli
vaenviarunvídeo”.
Després d’haver programat al

febrerL’occasione fa il ladro, avui i
demà (20h i 18h, respectivament)
télloclarepresentaciódeLecinesi,
del tenor rossinià i compositor
Manuel García, el que va ser pare
de les dives Pauline Viardot i Ma
ria Malibran. La peça, escrita per
alsseusalumnes–esvatrobararaa
la Biblioteca de París–, compta
amb quatre veus solistes i piano, i
situa la trama a les estances desti
nades a les dones d’una cort xine
sa, a la qual torna el germà d’una

d’elles després d’unviatgeperEu
ropa.Meravellat, el noi els explica
les llibertatsdequègaudeixenallà
lesdones.
Després d’un càsting realitzat a

Barcelona,Viena iBerlín, sónSara
Bañera, Silvia Aurea de Stefano,
Ana Victoria Pitts i César Arrieta
els qui canten sota la direcciómu
sical deRaúlGiménez i la direcció
escènica de Jochen Schönleber.
Aquestdarrernoéscapaltrequeel
responsabledelFestivalRossini in
Wildbad, a Alemanya, amb el que
Amics de l’Òpera de Sarrià copro
dueix. El muntatge, una cosa sen
zilla, viatjarà allà al juliol. I com a
tancamentdelcicleaBarcelona, el
16 i 17 de maig es representarà La
servapadronadePergolesi.
“La idea és portar aquestsmun

tatges on sigui. Ja hem tingut tru
cades d’altres associacions de ciu
tats a qui interessen les nostres
produccions, com Igualada o
Amics de l’Òpera de Girona”, ex
plica Nese. Les produccions es fi
nancen amb patrocini de l’Acadè
miaConcertant i petitsmecenes. I
ajudes en espècies. El Liceu, diu,
elshadeixat el vestuariperaLeci-
nesi. “Estem en converses amb el
Gran Teatre, una de les idees és
que una producció es pugui veure
alFoyer”.
Aquesta simultaneïtat, en canvi,

no sembla entrar en els plans del
Liceu, que veuen el de Sarrià com
un escenari adequat per desenvo
luparnous talents.!

JORDI PLAY

El teatre de Sarrià allotja avui i demà l’òpera Le cinesi

El cartell del Festival
MOT és d’un gran
nivell, similar al recent
Kosmopolis barceloní,
però a Girona i Olot

Novaorquestra delCercleArtístic
!Elcicle30MinutsdeMúsica
queMas iMasveniacelebrant
alMuhbas’hamudat tempo
ralmentmentre l’Ajuntament
esdecideixaobrirunconcurs
peratorgar l’espaia lamillor
propostacultural. “Queno
seràcapaltraque lanostra”,
asseguraJoanMas.Elpromo
torconfiaqueel festival
d’agostpugui tornara laplaça
delRei,peròmentrestantes
felicitaperhaverdescobert
ambXavierChavarria, el
directorartísticdelcicle, les
possibilitatsdelSalódels
AtlantsdelReialCercleArtís
tic.Lesduesentitats s’han

aliataixía favorde ladifusió
de lamúsica,unaactivitatque
no liésalienaalCercleArtís
tic.Nocal sinórecordarcomal
1900,estantsituatelCerclea
laGranVia, laSociedadde
ConciertosClásicos livaen
carregaraEnricGranados la
direcciód’unasèriedecon
certsmensuals.
Ambaquestanoblecàrrega
històricaarrencademà(19.30
h)elcicledelsdiumenges. I de
maneraespecial, ambelre
tornaescenade ladesapare
gudaOrquestradeCambradel
ReialCercleArtístic, ambel
concertinoJavierMateos.


