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Vuit rutes
De Barcelona a les
Illes Balears i el
País Valencià
Les rutes literàries que ofereix
aquesta nova iniciativa divi-
deixen els Països Catalans en
vuit zones i inclouen un munt

d’escriptors: la Barcelona ma-
rítima (Sergi Pàmies, Josep
Maria de Segarra, Màrius
Serra o Maria Aurèlia Cap-
many), la Barcelona de mun-
tanya (Quim Monzó, Montser-
rat Roig, Mercè Rodoreda o
J.V. Foix), el Maresme i la Cata-
lunya Central (Salvador Es-

priu, Josep Palau i Fabre, Emili
Teixidor o Miquel Martí i Pol),
la Costa Brava i Girona (Pru-
denci Bertrana, Víctor Català,
Salvador Dalí o Josep Pla), la
Costa Daurada i les Terres de
l’Ebre (Santiago Rusiñol, Nar-
cís Oller o Gabriel Ferrater),
els Pirineus (Antoni Morell,

Josep Sebastià-Pons, Pep Coll
o Maria Barbal), el País Valen-
cià (Ferran Torrent, Joan Fus-
ter, Isabel Clara-Simó o Gas-
par Jaén) i les Illes Balears
(Miquel Costa i Llobera, Llo-
renç Villalonga, Francesc de
Borja Moll, Ramon Llull o Bal-
tasar Porcel).

Turismeliterari
Una iniciativa institucional vol captar l’interès del milió
i mig d’alemanys que cada estiu visiten Catalunya

Oriol Serra
BERLÍN. CORRESPONSAL

Abans que els catalans des-
embarquin a Frankfurt la
tardor que ve, els alemanys
que visitin Catalunya tin-
dran l’oportunitat d’endin-
sar-se en el patrimoni lite-
rari català a través de
rutes paisatgístiques. Si
volen, podran tornar a
casa i dir que han fet algu-
na cosa més que sol, platja
i Barcelona.

L’Institut Ramon Llull i
Turisme de Catalunya
s’han posat d’acord perquè
els turistes alemanys que
viatgin a Catalunya i a la
resta dels Països Catalans
tinguin una guia perfecta
per fer recorreguts seguint
la petja literària d’escrip-
tors catalans de tots els
temps. Rutes literàries de
la cultura catalana,
aquest és el títol d’una se-
lecció de vuit itineraris li-
teraris que recorren de
cap a cap la geografia cata-
lana, andorrana, valencia-
na i balear.

Les rutes s’han confecci-
onat a partir de la bibliogra-
fia i biografia d’una cin-
quantena d’autors que han
gaudit dels favors de la crí-
tica i el públic, tot i que
molts d’altres també hi són
esmentats.

Així, doncs, els penya-se-
gats de la Costa Brava es
poden veure d’una altra ma-
nera llegint Víctor Català,
les platges d’Andratx poden

impregnar-se de la prosa de
Baltasar Porcel, el Maresme
pot ser cosa de la poesia de
Salvador Espriu i l’Empor-
dà es pot entendre a partir
de Josep Pla.

La resposta, una incògnita
Si això servirà per convèn-
cer el turisme massiu ale-
many que es desplaça cada
any a Catalunya, encara
està per veure. Des de Tu-
risme de Catalunya calcu-
len en un milió i mig els tu-
ristes alemanys que inver-
teixen el seu temps de
vacances al Principat. “No
podem saber amb xifres la
repercussió que tot això tin-
drà, però estem convençuts
que els resultats seran molt
positius i els operadors tu-
rístics alemanys estan en-
cantats”, declara a l’AVUI
Montserrat Sierra, la direc-
tora del Centre de Promo-
ció Turística de Frankfurt.

Turisme de Catalunya,
l’entitat que depèn del de-
partament d’Innovació,
Universitats i Empresa de
la Generalitat de Catalu-

nya, va presentar dijous
aquestes Rutes literàries de
la cultura catalana davant
una vuitantena de repre-
sentats del sector turístic
alemany, en la seva majoria
operadors. L’acte es va fer a
la sala Axica, dissenyada
per l’arquitecte Frank O.
Gehry i situada al cor histò-
ric de Berlín, a la Pariser
Platz, a escassos metres de
la Porta de Brandenburg.

En aquest espai, una
peça de videoart –obra de
Soeren Christiansen i Tati-
ana Halbach– titulada Bar-
celona and Modernity va
presentar la capital catala-
na des d’un punt de vista
conceptual i Catalunya com
una destinació turística de
qualitat. La projecció au-
diovisual va anar acompa-
nyada d’una banda sonora
composta per Maties Nadal.

El millor, però, encara
havia d’arribar. Un sopar de
nou plats acompanyat de
“caves singulars” i vins dels
Costers del Segre i firmat
per La Xicoia i les cuines de
la Vall de Camprodon. ■

Una família de turistes al juliol a la plaça de Sant Jaume de Barcelona ■ JOSEP LOSADA

Una presentació
de luxe a Berlín
atreu l’interès
d’una vuitantena
d’operadors

collage inquietant que s’a-
nava transformant. Les dues
imatges representen l’essèn-
cia del projecte: creadors
servint-se d’altres creadors
per ballar les seves coreo-
grafies. I així va ser com
Montse Sánchez li va deixar
la faldilla a Noone, i com
Jordi Cortés va cedir els
marcs d’un dels seus espec-
tacles a Civera, i que els dos
van ampliar la seva presèn-
cia en transitar per camins
desconeguts. I també va
calar molt la coreografia

d’Inés Boza, que va traslla-
dar l’estil naïf al corpulent
Cortés, a la brutal Picó i a la
conceptual Civera. Un bitllet
sense tornada a la felicitat.

*
Viatges a la felicitat, AMB T.
NOONE, M. SÁNCHEZ, G. CIVERA,
J. CORTÉS, I. BOZA, P. FAURA
I SOL PICÓ. TNC, 26 D’ABRIL.

A
lguns viatges són més
feliços que d’altres, de
la mateixa manera que

sis coreografies que empre-
nen un camí alhora és nor-
mal que no totes vagin a
raure al mateix lloc. Unes ar-
ribaran a la correcció, altres
a la compenetració, algunes
al tedi i poquetes a la verita-
ble felicitat. Però de totes cal
destacar la llibertat d’experi-
mentar del TNC, inaugurant
una línia de producció d’es-
pectacles de dansa.

També és una novetat la
distribució dels seients de la
Sala Tallers, recordant el Te-
atre Lliure de Gràcia: col·lo-
cades en forma de u abracen
i agombolen propostes que,
com aquests Viatges a la feli-
citat, milloren amb la proxi-
mitat. És una qüestió de
caliu, d’escalfor corporal, de
transpiració, fins i tot, el que
fa que projectes més delicats
arribin a calar en el públic.

Així va calar la visió de
Thomas Noone amb el tors
despullat i una faldilla fla-
menca bata de cola; també
Germana Civera emmarcada
per uns quadrilàters escultò-
rics, convertida en part d’un

Crítica* dansa

Alguns viatges
són feliços

Propostes com
‘Viatges a la
felicitat’ milloren
amb la proximitat

Bàrbara
RaubertNonell

L’IECpresenta
elseucànon
L’Institut d’Estudis
Catalans analitza
l’aportació de deu
pensadors del s. XX

Redacció
BARCELONA

Amb l’objectiu de projectar
cap al present el pensament
i la personalitat de deu tes-
timonis privilegiats de la
història catalana del segle
XX, l’Institut d’Estudis Ca-
talans (IEC) enceta dime-
cres que ve un cicle de con-
ferències emmarcat en els
actes del centenari de l’aca-
dèmia d’acadèmies.

La iniciativa la coordina
Ricard Torrents des de la
Secció de Filosofia i Ciències
Socials, que ha fet una tria
de deu autors que integren
“el cànon català”, tot i que
podrien ser més. De cada
autor s’ha escollit una obra,
així com un ponent i un con-
traponent que li farà la rè-
plica i donarà pas al debat.
Els triats són l’ideòleg i polí-
tic Enric Prat de la Riba –La
nacionalitat catalana–,

amb Josep M. Puig Salellas i
Antoni Serra Ramoneda
com a ponents; el poeta i pe-
riodista Joan Maragall –La
ciutat del perdó– (Pere Lluís
Font i Josep M. Casasús); el
filòsof i també periodista Eu-
geni d’Ors –Glossari– (Oc-
tavi Fullat i Dídac Ramírez);
el pedagog Alexandre Galí
–Per la llengua i per l’esco-
la– (Jordi Cots i Josep Gon-
zález-Agàpito); el poeta Car-
les Riba –Elegies de Biervi-
lle– (Joan Triadú i el mateix
Ricard Torrents); el filòsof
Josep Ferrater Móra –Les
formes de la vida catalana–
(Josep-M. Terricabras i Ga-
briel Amengual); l’historia-
dor Jaume Vicens Vives
–Notícia de Catalunya–
(Joan Vilà-Valentí i Pere
Puig); l’escriptora Maria
Aurèlia Capmany –La dona
a Catalunya– (Encarna
Roca i Carlota Solé); el lin-
güista Francesc de B. Moll
–Els altres quaranta anys–
(Antoni J. Colom i Joan
Becat); i l’assagista Joan
Fuster –Un país sense polí-
tica– (Joan-F. Mira i Miquel
de Moragas). ■




