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La guerra
segons
Andreu
Sotorra

“Les grans veus
no poden
sobreviure”, diu
la mezzosoprano

Dolora
Zajick i
‘Norma’,
al Liceu

Un dietari del seu
pare inspira una
novel·la de l’autor
sobre la repressió

TirantloBlanci800més
Ladramatitzacióde l’obradeJoanotMartorell serà,amblesNitsSónar, l’exportació
del Macba, i Jordi Savall, el més destacat del programa artístic de la Fira Frankfurt

Andreu Gomila
BARCELONA

Tirant lo Blanc va passar
per Anglaterra, França i Si-
cília abans de ser cap dels
exèrcits bizantins i derro-
tar els turcs, i esdevenir,
després de tota una sèrie
d’aventures, cèsar de l’Im-
peri. Tot un heroi, el primer
de carn i ossos de la litera-
tura europea. Calixto Biei-
to, que està enllestint la
dramatúrgia del personat-
ge creat per Joanot Marto-
rell, ja se l’imagina caval-

cant per Alemanya. I és que
la representació de la
novel·la de cavalleries serà
un dels principals hits del
programa artístic que l’Ins-
titut Ramon Llull (IRL) ha
preparat per a la Fira del
Llibre de Frankfurt, que se
celebrarà a la ciutat alema-
nya a mitjans d’octubre.

Tirant, però, no viatjarà
sol. L’acompanyaran uns
800 actors, directors, mú-
sics, coreògrafs, ballarins,
etc., que donaran cos al des-
embarcament literari català.
De fet, hi haurà més artistes

que escriptors (uns 130). Cal
destacar-ne la presència de
totes les generacions de cre-
adors, des de Josep Pedrals i
Guillamino, el saxofonista
Llibert Fortuny, Miguel Pove-
da, i el grup Antònia Font,
fins a Jordi Savall, Perejau-
me, Maria del Mar Bonet,
Sergi Belbel, Àngels Margarit
i Benet Casablancas. En pa-
raules del director de l’IRL,
Josep Bargalló, volen mos-
trar “la riquesa i la diversitat
de la nostra identitat cultu-
ral”. Una cultura que “té
1.000 anys d’història, però

que no és una cultura només
de museu, sinó una cultura
eminentment moderna”.

La modernitat més abso-
luta s’expressarà amb les
quatre Nits Sónar que tin-
dran lloc durant la Fira, en
una de les quals hi intervin-
drà el músic “més vell” que
mai hagi participat en el fes-
tival de música electrònica
barceloní, el pianista Carles
Santos, que farà una per-
formance amb el campió del
món de trial Adam Raga.
L’altra baula a explotar serà
el concepte Macba, el qual,

segons Borja Sitjà, comissa-
ri del programa, pot jugar el
mateix rol en l’art contem-
porani que el MOMA de No-
va York fa mig segle. Una
gran exposició amb el fons
del museu en parlarà.

Bargalló, com el Tirant, no
s’arronsa: “Estem conven-
çuts que som una de les cul-
tures més creatives i amb
més talent d’Europa”. La cin-
quantenad’artistesqueseien
darrere seu ahir a l’Auditori
són tota una demostració de
força. El director de l’IRL va
dir que podrien haver optat

per la “cosa fàcil”, que hauria
estat mostrar Miró, Dalí i dis-
seny. Tot això hi serà, però
d’una altra manera.

“Som un dels motors de la
creació cultural europea.
Només ens falta la identifi-
cació, que tot això s’identifi-
qui com a cultura catalana”,
va afegir Sitjà. L’armada ca-
talana, amb 800 efectius,
sense comptar el reforç dels
aplecs (uns 800 més), ja serà
a Alemanya a mitjans de se-
tembre per forçar la rendició
d’Europa. Que ens facin cas
ja serà una altra cosa. ■

1. La tradició (Jordi Savall) i la modernitat (Calixto Bieito) abraçant-se a L’Auditori 2. A l’exterior els valencians Carles Santos i Sol Picó conversaven 3. A dins, la foto de família ■ C. CALDERER
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