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Màrius Serra

Sentinelles
editorials

LapublicaciódeVés i apostaun sentinella, de
Harper Lee, és una operació editorial car
regada de sentit. No sempre és així quan
ens venen la troballa d’unmanuscrit inèdit

d’un autor molt conegut. Sovint es tracta de manio
bres editorials d’aprofitament de residus literaris
que un bon autor havia descartat o deixat enrere en
el seu trajecte. Aquest no és el cas. La publicació de
la primera novel∙la (inèdita) de Harper Lee permet
fer un exercici interessant. RellegirMatar un rossi
nyol (jo ho he fet en l’extraordinària traducció de
Xavier Pàmies per a Edicions 62) i tot seguit saltar
vint anys en la narració i enfrontarse al retorn de
JeanLouise Finch, l’entranyable Scout, a la seva vila
natal de Maycomb (jo ho he fet en l’original editat
perHarper Collins,Go set a watchman, disponible a
les llibreriesmés inquietes del país). De la doble lec
tura se’n poden treure unes quantes conclusions. La
primera, que sónduesnovel∙les excel∙lents. Potser el
judici del pobre negre acusat de violació aMatar un
rossinyol (amb Atticus Finch heroicament encarnat
per Gregory Peck al nostre imaginari) dota la pre
qüela d’un nervi dramàtic superior al de la seqüela,
però l’operació de Vés i aposta un sentinella és molt
més complexa i més rica. Jean Louise, instal∙lada a
NovaYork des de fa anys, torna per uns dies a lame
ridional Maycomb, on va créixer aliena a qualsevol
discriminació racial. L’atzar, en la forma d’un atro
pellament, fa que el conflicte entre blancs i negres
torni al centre de la vida comunitària. Jean Louise
descobreix que ara son pare pertany a un consell de
venerables ciutadans blancs que inclou membres
molt racistes. La seva visió de la figura d’Atticus es
gira comunmitjó i, rere aquesta relectura, tot el seu
passat pren un altre caire. Alarmada, s’enfronta a
son pare amb tota la ràbia de les seves conviccions,
però la confrontació dialèctica introdueix matisos

de gris entre el
blanc i el ne
gre. Atticus és
un sentinella
apostat entre
les tropes de
l’enemic.
Aquest de

via ser el mo
tiu principal

del refús editorial que ha mantingut la novel∙la in
èdita durant mig segle. Els matisos. El qüestiona
ment de la figura del pare en tant quemodel heroic.
A la segonanovel∙la, situada vint anys enrere, la con
frontació era entre bons i dolents, com en un wes
tern. En aquesta el principi de realitat pesa prou
compermostrar que fins i tot els adversaris dels su
premacistes blancs tenen actituds racistes. En totes
dues novel∙les, Scout protagonitza escenes inoblida
bles explicades des del seu punt de vista infantil.
Com quan desactiva, sense adonarse’n, l’intent de
linxament del seu pare per part dels que el conside
ren un amic dels negres o quan, en tornar de Nova
York, rememora les angoixes que va passar de nena
per culpa del millor embaràs psicològic de la histò
ria de la literatura. És una sagnant paradoxa que la
novel∙la de Lee es publiqui amb mig segle de retard
en uns Estats Units presidits per Obama, que tot so
vint ha d’esmorzar amb diaris que parlen de May
combs contemporanis anomenats Ferguson oChar
leston.

Ésunasagnantparadoxa
quelanovel∙ladeLee
espubliquienunsEUA
presiditsperObama

SantaFlorentinas’atreveix
ambladansaaCaldesd’Estrac
El festival delMaresme programa avui una vetllada amb ballet

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

El Festival de Santa Florentina, que
secelebraperprimeravegada aCal
des d’Estrac aquest any , ha deixat
de dedicarse exclusivament a la
músicaclàssica.Lasetmanapassada
feia incursió en l’òpera escenificada
amb una Carmen de Bizet i avui
s’endinsa, no sense riscos, en el gè
nerede ladansa.
Es dóna la circumstància que

Blanca Hartmann, filla de Carlos
HartmanniLilianeSalsas, laparella
responsable d’aquesta cita estiuen
caque finsara secelebravaal castell
familiarqueposseïaM.TeresaCap
many,marquesadelaValldeCaneti
maredeCarlosHartmann,hapenjat
elshàbitsdel’advocaciaperdedicar
sedepleaunapassiód’infantesa.
Amb la seva parella actual, el co

reògraf rusBorísTxepelev, exballa
rí del Mariïnsky (aleshores Kírov) i
de qui Blanca Hartmann va rebre
classes durant una llarga estada a
Florida,hamuntatunaescoladeba
llet al barri de Sants en la qual s’im

parteixelrigorósmètodeVaganova.
A més, han creat una companyia el
debutdelaqualvatenirllocelNadal
passat a Sant Cugat i a la qual ano
menenBalletRusdeBarcelona.
Doncs bé, els resultats d’aquesta

incipient aventura s’aboquen avui
en l’espectacle Elogi a la dansa, que
interpretaran bàsicament alumnes
del centre acompanyats per unviolí
i el piano del barceloní Daniel
Blanch,unhabitualdel festival.
“Vasorgirlaideadeferunconcert

de piano i violí amb temes de dansa
en el qual poguessin participar ba
llarinsde lacompanyia ialumnesde
l’escola”, explicaBlancaHartmann.
“El programa fa un recorregut per
quatre països: Polònia, Hongria,
Rússia iEspanya.Aixídoncs,sonael
Vals núm. 7 de Chopin, la Dansa
núm. 5 de Brahms, una dansa russa
de Txaikovsky que pertany a El llac
dels cignes però que actualment no
se sol interpretar i, finalment, El
amor brujo i altres temes de Falla i
tambédeGranados”.
No obstant això, enmig d’El amor

brujo s’introdueix un tema d’Arvo

Pärt, Spiegel im Spiegel, amb coreo
grafia original deTxepelevqueper
met que hi participin el mig cente
nard’alumnesdel’escolad’estiuque
estan celebrant, joves de països de
tot elmón.
Seràunanenade9anysqui balla

rà la dansa moderna que Txepelev
ha creat per a lamúsica de Brahms.
D’altra banda, la peçaqueoriginàri
ament era un solo de Petipà per al
Llac dels cignes s’ha convertit aquí
en una peça per a cinc ballarines,
alumnes de l’escola. I finalment pu
jarà la mateixa Blanca Hartmann a
l’escenari amb dues ballarines de la
companyia i una alumna avantatja
da per interpretar aquest vals de
Chopinques’inclouengeneralenel
ballet de Les Sylphides, però que en
aquestcashapassatdepasdedeuxa
serunapeçaper aquatreballarines.
Les adaptacions dels clàssics van a
càrrec no només de Txepelev sinó
també d’una convidada a l’escola
d’estiu: Irina Zavialova, exprimera
ballarina del Mariïnsky i actual di
rectora de la secció de clàssic del
conservatorideLisboa.!

Sylvie Guillem es despulla davant el públic de Peralada
L’estrella de la dansa Sylvie Guillem
vadesafiarahirlaplujaqueamenaça
va Peralada i va presentar el seuLife
inprogress, lagiraambquèalsseus50
anys s’acomiada dels escenaris de la
dansa. Era l’única parada a Espanya
d’aquest singular moment en què

l’estrella francesa de llarga figura es
despullaemocionalment imostra les
sevespors idubtes,elseuanheldevi
da i deconnexióamb l’univers.Ho fa
amb tres coreografies que han creat
tres grans figures de l’escena con
temporània: Akram Khan, Russel

Maliphant i Mats Ek. Encara en for
ma, laquefa30anysballavaambNu
réievvatraçardavantde1.700perso
neselduodeMaliphantambEmanu
elaMontanari, de la Scala (a la foto),
mésjove,senseque, tretdelscambré ,
se linotés l’edat. /M.Chavarría

La proposta de dansa dels festivals d’estiu
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Una comedia soñadora.
!!!! SUD OUEST

UNA FANTASÍA DE

ROBERT GUÉDIGUIAN
DIRECTOR DE LAS NIEVES DEL KILIMANJARO

YA EN
CINES


