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#tuitsdecultura
@MickJagger
Mick Jagger Músic

Brillant audiència a Porto Alegre!
Vau estar tots genials sota la pluja!!

@StephenKing
Stephen King Escriptor

Debat republicà: el món sencer es
riu de nosaltres. Que algú faci callar
aquests pallassos.

@LeoDiCaprio
Leonardo DiCaprio Actor

Molt males notícies d’Hondures
aquest matí. Tots hauríem
d’honrar les valentes contribucions
de Cáceres.

@jfreewright
Jeffrey Wright Actor

La feina de l’actor és sobre la trans
formació; la dels directors i produc
tors és veure el que els actors no
poden veure.

nya i als EUA els grans premis lite
raris sempre són aobrapublicada, i
això vol dir que l’autor tria lliure
ment l’editor”.
Josep Cots, d’Edicions de 1984,

creu que “les editorials poden fer
elspremis quevulguin, esclar,però
en falta un d’avalat per una institu
ció deprestigi, comÒmnium, inde
pendent dels interessos estricta
ment comercials, amb jurats abso
lutament incorruptiblesperaobres
que hagin passat pel sedàs dels lec
tors i la crítica. Això engrandiria
l’autor, la literatura catalana i les
editorials en conjunt”. Cots pensa
que lesoperacionsperbuscarobres
populars per eixamplar el nombre
de lectors en català ja són història.
“Araés tractadedonarvalor als au
tors. S’ha demostrat que aquestes
operacionsdesalvacióde la llengua
sense tenir en compte la qualitat
sónunfracàs.Elquefanesdistanci
arel lectorentèsde lesobrescatala
nes, de manera que fan més difícil
posar fi a la desproporció entre lec
torsencastellà i lectorsencatalà”.!

JAIME SERRA

Màrius Serra

S l
B ck tt

Fa uns anys, la sala Beckett va fer unes
samarretes que en descomponien el
nomenvocals i consonants.Alpit:S lB
ck tt. No fallava. La gent sempre es

tombavaamirarteeldarrere:aaee.Lapuixant
dramatúrgia catalana actual no existiria sense
la sala Beckett. Dijous, Sergi Belbel recordava
elsmoments fundacionals enun article aElPe-
riódico: els tallers de Sanchis Sinisterra a finals
dels vuitanta, el local insuficient del Teatro
Fronterizo i el salt, amb Luis Miguel Climent,
PilarMolina iManuelDueso, al local del carrer
Alegre de Dalt, a un extrem de Gràcia. Fronte
rers amb el KGB. Ara, just abans d’abandonar
loper saltar a lanovaseudelPoblenouambTo
niCasares, laBeckett repassa la seva trajectòria
ambun cicle de lectures de 28 obres emblemà
tiques. És un final d’etapa deutor d’Arquime
des, inonomésperquèundelsèxitsmésrecents
de la Beckett ha estat El principi d’Arquimedes,
de Josep Maria Miró. El canvi d’ubicació res
pon a la lògica que va establir el físic grec. En la
modalitat beckettiana el cos insoluble és l’im
mobledeGràciaquevacanviardepropietari, el
fluid en el qual la sala estava submergida, fins
llavorsenrepòs,ésladramatúrgiad’arreltextu
al, i laforçadebaixcapamuntigualalpesdelvo
lum del fluid desallotjat la va exercir el senyor
Núñezel 2006ambel burofaxque comunicava
elnoulloguer,malgratqueelcontractedel1989
fos indefinit. Toni Casares recorda que Núñez
només va trepitjar la sala un cop, per calibrar la
seva compra, i va coincidir que Oriol Broggi hi
estava assajantMagnus, una obra que tractava
d’unmafiós.El conflicted’interessos entre l’es
peculador immobiliari i els especuladors tea
trals ha generat una força de baix cap amunt
que projecta l’espai desallotjat cap a una nova
seudetresmilmetresquadrats,dosteatres,sala
d’assajosibar.Totselsconflictesacabessinaixí!

La Beckett ha significat una aposta insubor
nableperl’arrelliteràriadelteatre.Peltext, l’es
criptura, el llenguatge. Ha estat sempre un
obradorambsaladedegustació ibasta repassar
una llista alfabètica de cognoms com Batlle,
Belbel, Cunillé, Dueso, Miró, Nolla, Peiró, Pla
na, Rosich o Sarrias per entendre que l’aposta
deSanchis Sinisterra ésun llegat. Sobretot per
quèvanéixerenunmomentenelqual els vents
teatrals allunyaven les propostes escèniques
del text. L’aproximació literària de Sanchis al
fet teatral vamarcar un camí que ha deixat una
traça rica i variada. La seva concepció del joc
verbal, textual i dramatúrgic no és només ins
trumental o metodològica. Cortazarià confés,
cronopiellmateix, semprehaposatparaulesen
joc perquè reverberin en la tercera dimensió.
Els obradors de laBeckett, aGràcia, Banyoles o
Argelaguer, apleguengentde teatre que llegeix
altres gèneres i que posa el mateix èmfasi en la
llengua i el text que en la dramatúrgia, la inter
pretació, la música, l’espai escènic o altres as
pectes visuals. Tant de bo això tambépassés en
altres àmbits audiovisuals!

L’aproximació literàriade
SanchisSinisterraal fet teatral
vamarcaruncamíquedeixa
unatraçarica ivariada

catalàésmoltricdesdelpuntdevis
ta de l’oferta. Respecte als premis,
està bé que estiguin ben dotats, per
equipararlos amb els d’altres llen
gües, com la castellana, i potser cal
driaunpremiaobrapublicada,amb
dotacióimportantaportadaperuna
institució o un patrocini privat,
oberta totes leseditorials”.
L’escriptor i crític Valentí Puig

diuque“lavitalitatactualdelesedi
torialspetitesacabarà fentnecessà
riauna sinergia–distribució, exter
nalitzacions compartides...– i pot
tenir un efecte positiu si introdueix
el factor de competitivitat amb les
editorialsmésgrans.La prioritatés
tenir lectorsdeCatalunyaperalali
teratura en català. S’hauria de pas
saralafasedelspremisperobrapu
blicada. Del Sant Jordi, val més no
parlarne. Si vols una cultura arti
culada, has de seduir la iniciativa
privada, elmecenatge. Calen filtres
crítics. Però, al final, tot depèn de
comesparladeliteraturaalesesco
les,dequinamaneraelsparestrans
metenals fills elplaerde llegir”.
Emili Rosales diu que “l’èxit in

ternacionalde la literaturacatalana
ésunfet, iaixòtambécontribueixal
prestigi interior dels autors. S’han
traduït més llibres del català
aquests últims vint anys que els se
gles anteriors. Ara les estructures
editorials i institucionals ho facili
ten, però és el talent dels autors,
l’originalitat i les aportacions de les
obres els que reben atenció d’edi
tors i públic arreu. I això no va tan
deslligatd’unaoberturade la litera
tura castellana al món, que és més
recent del que sembla. La col∙labo
ració d’una entitat de prestigi en la
defensa de la llengua, Òmnium,
amb la Fundació Enciclopèdia i
Grup62, ha garantit que el premi
Sant Jordi signifiqui unadistinció a
unaobravaluosaique,alhora,com
porti la difusió màxima d’aquesta
obra.Ésunadelescosesquefuncio
nenenaquestpaís”.
Maria Bohigas, editora de Club

Editor,pensaque “l’empresamitja
na independent ha desaparegut o
ha estat absorbidaper grupsque en
limitendràsticamentl’envergadura
i la llibertat. La gran mancança en
català no té a veure amb el sistema
editorial,sinóambelpúblic: sinohi
haproupersonesquevulguin llegir
en català llibres que no siguin no
més els que escriuen les patums
mediàtiques, només hi pot haver
editorials minúscules. Les vendes
enllenguaoriginalsónelprimerar
gument per aconseguir traducci
ons. I la modèstia de les vendes en
català condemna la immensamajo
ria dels escriptors catalans a no ser
traduïts. Cal saber que les vendes
d’unanovel∙laencatalà,si l’autorno
parlaalaràdioniesfaveurealatele,
produeixenperal’autorunbenefici
quesol rondarelsmil euros”.
MariaBohigasdiuque“l’objectiu

que cal proposarse per prestigiar
l’autor supera la capacitat dels edi
tors: convé formar lectors a través
de l’escola, convé acollir la literatu
raen les tertúlies radiofòniques ien
els programes de tarda de la televi
sió, convé tenir una ambició in
tel∙lectual per al conjunt de la po
blació”. I, sobre els premis, opina
que“elmaldelspremisaobrainèdi
tanoafectapasnoméselSantJordi,
sinó pràcticament tots els premis
catalans.AFrança,aItàlia,aAlema

MONTSE AYATS (ASSOCIACIÓ D’EDITORS)

“Faria falta un premi a obra
publicada, amb dotació
important d’una institució”

JOSEP COTS (EDICIONS DE 1984)

“S’ha demostrat que les
operacions de salvació
de la llengua són un fracàs”
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