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Sergi Pàmies

Unbrindis
per la Burra

La inèrcia necrològica devora els
morts i n’escurça el dol. No hi
ha temps per recordar cada
personalitat que ja has de dei-

xar pas a les que arriben. En pocs dies,
Violeta la Burra, George Steiner i José
Luis Cuerda. Són categories diferents
d’un àmbit que té la rara facultat de pro-
vocar allaus de reconeixement necrolò-
gic proporcionals al desinterès que sus-
cita la cultura. En el cas de la Burra, la
cultura és més implícita que explícita i
ens situa a la perifèria de lamarginalitat i
unpseudobestiari humà reduït amb l’ad-
jectiu condescendent d’entranyable. La
vida de Violeta la Burra, però, va ser poc
entranyable. Inclou episodis de violèn-
cia física i psicològica i de repressió que
no li van alterar les ganes de somriure ni
el talent de practicar la dignitat dels su-
pervivents.
Quan treballava i vivia a l’Eixample, la

veia evolucionar des del migdia fins a la
matinada pel carrer Enric Granados, el
seu regne.Hi repetia rutines i es refugia-
va als locals que li acceptaven la simpatia
de repartir roses, floretes i discos no des
de la tabarra invasiva sinód’unhumanis-
me poca-solta hereu del Paral·lel popu-
lar. No sempre la rebien amb amabilitat,
però ella trobava lamanera de torejar els
més animals a cops d’ironia. En un pro-
grama de ràdio que vaig compartir amb
QuimMonzó, vam posar la cançó El bu-
tanero, clàssic de l’obvietat xarona cañí, i

una altra, encara més delirant, que es
deia Loca y fatal. Sense la disfressa co-
mercial, era una persona propera, que et
podies trobar a la cua de la farmàcia. Te-
nia una manera peculiar de riure i una
mirada viva, amb un detector de possi-
bles riscos i un sistema infal·lible i para-
normal per, a primer cop d’ull, definir la
gent que no coneixia. Exemple. L’any
2003, Anagrama va publicar el best-se-
ller rutilant de Frédéric Beigbeder 13,99
euros. El vam presentar a l’Institut Fran-
cès, amb l’èxit perfectament descriptible
que les presentacions d’autors francesos
tenien aleshores. L’autor, els editors i la
cap de premsa Anna Jornet vam anar a
sopar i, en acabat, a fer una copa al Dry
Martini. Beigbeder tenia fama de ser
l’homemésnoctàmbul i bevedord’Euro-
pa, i no el volíemdefraudar. Ell va dema-
nar un vodka i ens va explicar anècdotes
sobre l’èxit. Beigbeder era brillant i ta-
lentós, però, com molts grans tímids, no
era especialment divertit. Va entrar Vio-
leta la Burra. Se’ns va acostar amb les ro-
ses, discos i floretes habituals. Tots la
vam rebre amb simpatia i naturalitat.
Beigbeder, sorprès, es va quedar unami-
ca perplex. No va poder dir res perquè la
Burra, assenyalant-lo, li va dir: “T’ho
veig a la cara: tu ets francès”. Després,
Beigbeder i jo vamanar alNickHavanna
on, per casualitat, s’hi celebrava la festa
de promoció d’un col·lutori bucal. Al lo-
cal hi havia una multitud de noies dis-
fressades d’infermera, amb l’uniforme
arran de cuixa i fent una coreografia es-
pectacular i lasciva. Beigbeder em va
preguntar: “Primer la Burra; ara les in-
fermeres. ¿Barcelona sempre és així?”.

Violeta ‘laBurra’ es refugiava
als localsque li acceptaven
la simpatiaderepartir
roses, floretes idiscos

BernardoAtxaga i Jabier
Muguruza, al Barnasants

La família deMontserrat
Caballé reprèn el concurs

FESTIVALwFruit d’un encàrrec
personal del director del festival
Barnasants, Pere Camps, al cantau-
tor basc Jabier Muguruza, aquest
ha fet un recorregut per la cançó
basca des de la seva perspectiva
musical titulat Geltokiak izarretara
(Estacions cap a les estrelles). El
Teatre Joventut de l’Hospitalet de
Llobregat acollirà avui (20.30 h) el
resultat de la iniciativa que el can-
tautor d’Irun ha plasmat en forma
de quinze relectures de composici-
ons emblemàtiques publicades a
les dècades dels vuitanta i els no-
ranta per cantants en llengua
basca. Muguruza –que estarà
acompanyat del seu grup–
compartirà el protagonisme de la
nit del Barnasants amb l’escriptor
Bernardo Atxaga, que llegirà un
text escrit expressament per a
l’ocasió, Alfabetoa Muguruzaren
diskoarentzat. / Redacció

MÚSICAwNeix laFundacióPrivada
MontserratCaballé a fidemantenir
viuel record i l’obradocentde ladiva.
ElLiceuvaacollir ahir lapresentació
de lanovaentitat, que técomaobjec-
tiu inicial recuperarelConcurs Inter-
nacionaldeCantqueCaballéva im-
pulsarenvidadequèvacelebrar fins
a 15edicions, l’últimaaSaragossael
2015.TantelLiceucomelTeatro
Real seranseudel certamen itinerant,
quedesprés faràcamíper teatres
d’òperadelmón.El6d’octubreserà
alLiceu, amb24.000eurosenpre-
mis, i el 2021aMadrid.Lanebodade
ladiva,MontserratCaballé, quepre-
sideix la fundació, vaassegurarque
entreels seusobjectiushihabecar
estudiants, crearunmuseu iorganit-
zarconcertsperpromoure la recap-
tacióde fons. /M.Chavarría

PANORAMA

Una òpera bufa de
Fioravanti a Sarrià
MÚSICAwDosprofessors i cincalum-
nesdeBellesArtsde laUBdissenyen
l’escenografiade l’operaLecantatrici
villane (1799),deValentinoFioravanti,
ques’estrenaavui–finsdiumenge–al
teatredeSarrià.Ambdireccióescèni-
cadelmíticConstantinoJuri, queals
96 anys idesprésde175produccions
debutaaBarcelona, aquestaòpera
bufadecambraquepassaapropdel
Nàpolsdel segleXVIII remarcael
gènerecomediantambunaescenogra-
fiaquealtera l’estructurade lescases;
nosónrectes, totes tenen inclinació,
trenquenambel rígid ipassena l’orgà-
nic.Elsalumnesde laUBhanutilitzat
aquestavegada tecnologia led i fusta
tradicionalperalmuntatgede l’Amics
de l’ÒperadeSarrià, quecomptaamb
6 cantants i20músicsdirigitsper
AssuntoNese. /LauraGuix

LLEGIU UNA VERSIÓMÉS ÀMPLIA
D’AQUESTA INFORMACIÓ A
www.lavanguardia.com/cultura

LLEGIU EL REPORTATGE COMPLET SOBRE
L’ÒPERA ‘LE CANTATRICI VILLANE’ A
www.lavanguardia.com/cultura

Colaubuscadetectius

El premi Carvalho ve a ser, per a un au-
tordenovel·lanegra,comlaLegiód’Ho-
nor per a un francès. Se l’han emportat
James Ellroy, Donna Leon, Andrea Ca-
milleri, Maj Sjöwall, Petros Màrkaris,
Andreu Martín, P.D. James, Henning
Mankell... No qualsevol hi pot veure el
seu nom, no. Ahir, al Saló de Cent de
l’Ajuntament de Barcelona, l’alcaldessa
AdaColauvaungirJuanMadrid (Màla-
ga, 1947) amb la distinció pel “seu com-
promís literari, polític i ètic”. El seu de-
tectiumadrileny, l’exboxejadoriexpoli-
cia Toni Romano, va sostenir, “ens
mostra la ciutat oculta, comelCarvalho
de VázquezMontalbán, la que no acos-
tumaasortir a lescròniquesoficials”.
Carlos Zanón, comissari del festival

BCNegra, va fer la tradicional glossadel
guanyador. “Llegimperquè larealitatés
un frau; sovint no ens diu la veritat. Lle-
gir fa que t’adonis que no ets més o
menys queningú. Permolts, la partmés
intensa de la nostra vida és la que vivim
en la ficció”, va dir abans de repassar la
biografia del guanyador, llicenciat en
Història i periodista –a lamítica revista
Cambio 16–.Exmilitant comunista,Ma-
drid es va passar a la ficció, començant
ambUnbesodeamigo (1980), laprimera
de Romano, protagonista de moltes al-
tres,comaraLasaparienciasnoengañan
o Cuentas pendientes. Les seves trames
“denuncienambràbialacontinuaciódel
franquisme en el poder: els mateixos
gossosambcollarsdiferents”.
Toni Romano “és molt Madrid, una

ciutat reinventada i trepitjada, plena de
personatgesimaniquinsqueesbusquen
i eviten als bars i carrers”. Mentre que
“Carvalho sospitaqueésunsímbold’al-
gunacosa,queposenplaquesals restau-
rants on va a dinar, Romano no se sent
maiobservat,nopensaenell,vaa laseva
bola i les úniques visites que reben els
seus restaurants habituals són les ins-
peccionsdesanitat”.Zanónvadestacar,
aixímateix, altrespersonatgesmadridi-
ans, comaraFlores, el comissari gitano.
Madrid, traduïta 17 llengües,vapren-

dre la paraula per dir: “Per fim’han tret
decasa, im’hanportat auns restaurants
formidables. Aquest acte és collonut,
amb alcaldessa i tot. On jo visc no emve

degustconèixerl’alcalde...peròaixí i tot
nocrecqueemfaci català”, vacomentar
entrelesriallesdelpúblic.“Araelsexpli-
caré –vaprosseguir– comes crea la lite-
raturanegraaEspanya,persinohosabi-
en. Va ser el vell Lara –fundador del
grupPlaneta–.Quanesdedicavaaballar

amb senyores professionalment, l’oncle
de lameva companya d’aleshores havia
ballat ambell i el coneixia. Emvanarre-
glar una cita, vaig venir a Barcelona i ell
emvadir: ‘El futurés la literaturapolicí-
aca, noi’. Va tocar un timbre i va aparèi-
xerRafaelBorràs,perconfirmarentusi-
àsticament aquella opinió. ‘Tinc tres
candidats, i els faré rics!’, va exclamar
Lara. ‘ElsdonaréelPlanetaielscontrac-
taré per deu novel·les més, que llegiran
fins i tot al Japó’. L’hi vaig explicar a la
mevadona,laMaríaJesús. ‘Iatuperquè
no et trien?’. Avui emsentomoltmés bé
queaquelldiaambLara”.
“Amb Manolo Vázquez Montalbán

–varecordar–semprebrindàvem‘per la
caigudadel règim!’, i, si hihaviagentdel
PSOE i s’escandalitzaven, afegíem: ‘De
qualsevol règim!’”.
AdaColau va explicar al final que ha-

viadinataCanLluís,undelsrestaurants
favorits de Vázquez Montalbán. “Un
fonsespeculadorisraeliàelshamultipli-
cat per tres el preudel lloguer i, després
de dures negociacions i de mobilitzar
més gent, han aconseguit deu anysmés.
Aquesta és la història demolta gent; els
barrisestanamenaçatsperl’especulació
i enscosta trobarcontrapodersquevisi-
bilitzin aquest tema. Faig una crida als
detectius de novel·la negra perquè ens
ajudin a narrar això: com els grans po-
dersocults amenacen lanostraciutat”.c

JuanMadrid rep el premi Pepe Carvalho demans d’Ada Colau

EL MIRADOR

Xavi Ayén

LLEGIU L’ENTREVISTA A L’AUTOR
D’AQUEST ‘TRUE CRIME’ ISLANDÈS A

“Els van drogar
perquè confessessin

uns crims que
no havien comès”

www.lavanguardia.com

Anthony Adean,
autor de ‘Sombras de Reikiavik’
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