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A quest article no va desti-
nat a la bona gent que en 
la Diada d’avui surt als  

carrers amb un aire festiu 
exemplar. Que Sant Jordi els be-
neeixi. Tampoc als esforçats edi-
tors, que fan el que poden per 
mantenir un mercat relativa-
ment prim en condicions cada 
vegada més dures de competèn-
cia. Que així mateix els beneei-
xi. Ni blasmarem els autors que, 
mancats de capacitat i de talent 
per elevar-los, no es veuen cons-
trenyits a rebaixar planteja-
ments per arribar al «gran pú-
blic». Que el cavaller els beneei-
xi amb el salpasser. Tampoc va 
destinat, l’article, als companys 
de professió periodística ni a les 
institucions que fan el que po-
den per mantenir l’esperit de la 
festa i promoure la lectura. Que 
Sant Jordi els il·lumini. 

Van destinades, aquestes rat-
lles, a la petita proporció de lec-
tors exigents, als bons lectors 
que es neguen a embetumar-se 
les neurones amb suc de litera-
tura de consum. El plorat Emili 
Teixidor proposava un espai –la 
plaça Reial, per exemple– on 
només es venguessin els llibres 
que haguessin superat finís-

sims sedassos de qualitat. Arreu 
del mon, la proporció de bons 
lectors és escassa i estable. El 
nostre problema és que els bons 
lectors en català no fan gaire 
crítica, i per tant no disposen de 
cap dels filtres habituals en 
llengües de més extensió, ni 
dels corresponents mecanismes 
de prestigi per distingir els 
bons escriptors. 

El fil de l’exigència i la màxi-
ma ambició que va de la Renai-
xença a la Postguerra es va co-
mençar a estrènyer a partir de 
la Transició. Després no ha pa-
rat d’aprimar-se i és de témer 
que s’hagi trencat del tot, espe-
rem que no per sempre. Quan 
un premi Sant Jordi fa un tuit 
on afirma que «en la propera vi-
da em demano dir-me així» 
(«em demano», horrible calc del 
castellà, només apropiat per  
referir-se a un autor de best-se-
llers mediocres), ja podem me-
surar la distància, potser ja in-
salvable, que ens separa de Jo-
sep Pla o Salvador Espriu, per 
no parlar de  Ramon Llull o 
d’Ausiàs Marc.

Bons lectors, 
uniu-vos

Xavier   
 Bru de Sala

Emili Teixidor 
 proposava un espai 
on només hi hagués 
llibres de qualitat

Un sòlid equip de ballarins  i músics de l’illa caribenya protagonitzen ‘Soy de Cuba’,  
un musical ple de ritme  H  La producció arriba a Barts  després de passar per França i Alemanya

Pura passió cubana

MARTA CERVERA 
BERLÍN

Una història plena de passió, rit-
me, rivalitat, amor, odi i molta dan-
sa cubana interpretats per un sòlid 
equip de ballarins alimenten l’es-
pectacle Soy de Cuba, una producció 
francesa interpretada per un sòlid 
conjunt d’artistes caribenys. 

A partir del 2 de maig i fins al 
dia 5 recala a la Sala Barts aquest es-
pectacle que alguns comparen amb 
un Dirty dancing en versió llatina. La 
rica música i tradició de les danses 
de l’illa, des de l’elegant i compas-
sat son fins al furiós cubatón –parti-
cular adaptació del reggaeton– es 
barregen en aquesta dinàmica pro-
posta en què s’integren des de balls 
tradicionals de la província de Pi-
nar del Río fins als més urbans de 
l’Havana. La trama es basa en una 
història d’amor entre una jove que 
estima la dansa, el director de  
la companyia d’un cabaret de l’Ha-
vana Vieja i l’estrella principal 
d’aquest conjunt. 

La música original firmada per 
Rembert Egües –dirigeix el potent 
conjunt de percussions, cantants i 
vents des del piano– trasllada el 
públic a Cuba en una proposta que 
utilitza sàviament projeccions en 
diferents paratges de l’illa per si-
tuar l’espectador. En aquestes apa-

reixen els intèrprets principals, Ya-
nesty Ayala Morejón (Ayala), aquesta 
noia de l’interior de l’illa que somia 
ballar professionalment, i Dieser 
Disley (Mario), ballarí i coreògraf de 
la companyia en la ficció i també en 
la realitat, ja que firma les coreogra-
fies juntament amb Luis Alberto Mo-
ro Rona, àlies Chino. L’espigada Chey-
la Castellón Jiménez encarna la Lo-
la, la primera figura de la compa-
nyia i favorita de Mario fins a l’arri-
bada de l’Ayala. 

Èxit a Berlín 

El Mario la ignora al principi però la 
lesió d’una de les seves noies fa que 
que recorri a ella i que descobreixi el 
seu immens talent i la seva passió 
per ella. Els números en què s’en-
frontaven les dues rivals femenines 
així com els apassionats duos de Ma-
rio amb Ayala van despertar els 
aplaudiments més intensos del pú-
blic a l’Admiralspalast de Berlín fa 
unes setmanes. 

Un narrador que actua com a bàr-
man en el club on transcorre gran 
part de l’acció va introduint els per-
sonatges. Les seves indicacions s’en-
llacen en una trama amb vibrants 
números que inclouen des de dan-
ses folklòriques a mambo, rumba i 
txa-txa-txa passant per la lambada 

Boniques projeccions cinematogràfi-
ques reflecteixen tot el que van expe-
rimentar. «Volíem fugir dels tòpics i 
expressar mitjançant les imatges tot 
allò que no pots explicar només a 
través de la dansa i la música». Con-
cebudes des del principi com a part 
fonamental de l’espectacle, les pro-
jeccions permeten que els protago-
nistes passin d’escenaris naturals a 
Cuba al teatre com per art de màgia.  

Cada un té la seva visió de Cuba. 
Uns la identifiquen amb el so de 
l’enyorat Compay Segundo, de qui 
es va interpretar un dels seus famo-
sos son a Berlín. Per a d’altres, Cuba 
és més sinònim de salsa o de jazz lla-
tí. Soy de Cuba abraça diferents estils i 
colors. Durant l’espectacle tots els 
músics tenen el seu moment de 
glòria, tot i que brillen especialment 
al final, quan ja ha caigut el teló i do-
nen curs a la improvisació en gene-
rosos bisos. Almenys això és el que 
va passar a Berlín. 

El públic va entrar de ple en la 
proposta i va aplaudir gairebé tots 
els números, fins i tot un de flamenc 
ficat amb calçador. Més aconseguit 
va resultar un altre de ballat amb 
xancletes, sabates còmodes per a la 
platja, amb sola de fusta, amb els 
que el conjunt es va marcar una sor-
prenent coreografia de tap llatí. Pu-
ra passió. H

«Ens vam traslladar  
a Cuba  i vam viure 
amb la seva gent per 
captar-ne l’esperit», 
afirma el director

Danses folklòriques 
i modernes  il·lustren 
una història d’amor 
amb música  
original en directe

33 Història d’un somni  8 La protagonista Yanesty Ayala Morejón (centre), en un dels números de ‘Soy de Cuba’.

PHILIPPE FRETAULT

cubana. «No volíem mostrar només 
el més típic, també cap on evolucio-
na el ball a Cuba», comenta Michael 
Xerri, director artístic juntament 
amb Julie Dayan. La seva proposta 
ha tingut una tremenda acollida, 
com dirien a Cuba, des de la seva es-
trena el 2012, especialment a França 
i Alemanya. 

Descobrir un país i una cultura a 
través d’una història d’amor és l’ob-
jectiu d’aquesta creació feta amb 
molts intèrprets del Ballet de la Tele-
visió de Cuba. «Per crear l’espectacle 
ens vam traslladar a Cuba i vam viure 
com la gent d’allà per amarar-nos i 
captar el seu esperit», recorda Xerri. 

ESTRENA A BARCELONA
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