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Després de la polèmica ex-
clusivista de la Fira de
Frankfurt, l’Institut Ramon

Llull ha editat Catalan sounds, un
catàleg sonor d’artistes dividit en
apartats genèrics i escrit només en
castellà i anglès. Evidentment, en
aquest llibret figura un índex de
músics i bandes residents al nostre
país sense tenir en compte la llen-
gua en la qual s’expressen, ja sigui
el català, el castellà, l’anglès o el
manding, que també n’hi ha.

‘Catalan sounds’

M’agrada el plurilingüisme. És
una riquesa cultural del nostre
temps i hauria de ser un dels mo-
tius de sentir-nos orgullosos d’a-
quest món que tendeix irremeia-
blement al pensament únic. No sóc
pas com aquella senyora de Valla-
dolid que va retratar l’Espanya pro-
funda a la televisió. A mi m’agrada
saber com es diu independència
en tots els idiomes inventats, l’es-
peranto inclòs. Així, no pot haver-
hi mai confusió possible. Però, com

que em tinc per un entusiasta de la
diversitat idiomàtica, no entenc les
raons que han impulsat el senyor
Marc Lloret, coordinador de l’edi-
ció, a prescindir del català quan el
títol deixa ben clar que es tracta de
sons catalans. Bé, ho palesa per a
tots aquells que parlen l’anglès o
per als que creuen que aquest idio-
ma és la llengua universal.

L’edició d’aquest catàleg amb ín-
fules de pantone, s’afegeix als dis-
cos promocionals temàtics que fa

uns anys edita l’Icic. És a dir, es fan
la competència els uns als altres i
dupliquen esforços que valen uns
diners, públics esclar. El més curiós
de tot és que els mateixos periodis-
tes que van fer la tria dels primers
cedés de l’Icic són els que ara escri-
uen els textos per al Ramon Llull.
És a dir, el punt de vista és el ma-
teix. Potser, en tot plegat, el que fa
falta és una mica de coordinació
(coordinación, en castellà; coordi-
nation, en anglès). Així de fàcil.

No entenc les raons
que han impulsat
Marc Lloret a
prescindir del català
en el catàleg sonor
editat pel Ramon Llull

Itantquehihabolets!

“Tinc la fantasia d’estrenar algun
dia en un escenari com aquest,
amb un actor abraçat a un penja-
robes dient-li que és el seu amor
o mirant una bossa de plàstic
amb delit com si fossin monedes
d’or. És una cosa que sempre
m’ha fascinat, algun dia ho faré”.

Una mica, la fantasia de Joan
Lluís Bozzo es va fer realitat, per-
què tota la premsa era a la sala
d’assaig de Dagoll Dagom per
veure la presentació de Boscos
endins, el musical que ell dirigeix i
que Dagoll Dagom està preparant
per a l’estrena al Teatre Municipal
de Girona el 22 de novembre, dins
del Temporada Alta. A Barcelona
no vindrà fins al gener del 2008.
“Però les entrades ja són a la
venda, no us oblideu de dir-ho”,
suggeria l’Anna Rosa Cisquella,
encarregada de la producció.

Boscos endins (traducció encer-
tada de l’original Into de Woods)
arriba als escenaris en català 20
anys després de la seva estrena a
Broadway. “Estarem sols a la carte-
llera amb un musical català, però
pensem que aquestes grans pro-
duccions s’han de fer en la nostra
llengua. És un gran esforç, però és
molt important fer-lo en aquests
moments”, diu Cisquella. Stephen
Sondheim és l’autor de lletra i mú-
sica. “La fusió entre la música i el
diàleg és magistral, tot és un ma-
teix impuls creatiu difícil de sepa-
rar”, explica Bozzo. La feinada l’ha
tingut Joan Vives, director musical,
que s’ha encarregat ell mateix de la
traducció. Tota una filigrana per-
què l’autor utilitza paraules amb
una musicalitat concreta que ha de
passar al català, “sense fissures”.

A la sala d’assaig hi ha uns pals
metàl·lics amb porexpan (els ar-
bres del bosc!) i molta expectació:

Dagoll Dagom no estrena cap mu-
sical des de Poe, però viu encara
els banys d’èxit de les reposicions
de Mar i cel i El Mikado. Sens dubte
són un experts: “Sempre diem que
el proper el farem més petit, però
no ens surt”, assegura l’Anna Rosa.

Boscos endins es basa en els
contes dels Germans Grimm. Per a
Bozzo, “un conte de contes, partint
dels personatges que tenim a l’ima-
ginari”. No ens han volgut explicar
gran cosa, però prou per entendre
que no és una escenificació musical
dels contes tal com els coneixem.
En un petit tast que ens han ofert,
hem vist un diàleg entre la Caput-
xeta Vermella (Anna Moliner) i la
Ventafocs (Gisela); també entre el
Forner (Josep M. Gimeno) i el Jan
de les Mongetes (Marc Pujol) i una
escena amb tots els personatges
que, en un moment o altre, s’endin-

sen en la foscor i el misteri del bosc,
“el subconscient”, per a Bozzo. Hi
ha una bruixa mudada i guapa
(Mone), unes germanastres besso-
nes cegues (Anna i Laura Ventura)...
No hem vist el Llop, però sabem
que és en Carlos Gramaje (en com-
pensació, també és el Príncep de la
Ventafocs). La coreografia i el movi-
ment escènic és de l’Anna Briansó:
“La meva il·lusió és deixar un segell
nostre propi. El Mikado de Dagoll
Dagom és diferent de tots. Espero
que aquest també ho sigui”.

Miquel Periel, que ha fet el càs-
ting i és l’ajudant de direcció, ens
convida a anar a buscar bolets.
Pensem que ens faran arreplegar
objectes del terra, però diu: “Són a
la taula, ens els han regalat de
Mercabarna”. Home, Periel, que es
trenca l’encant... Però que bons
que eren! ■

Els personatges dels Germans Grimm entren al bosc de la ma de Sondheim i guiats per Dagoll Dagom ■ PERE VIRGILI

“Estarem sols a la
cartellera dels musicals
en català. És un gran
esforç, però és molt
important que es faci”

Teresa
Bruna

LaCrònica
PepeHevia
iMariaRovira
portenladansa
ala Muntaner

T.B.
BARCELONA

L’espectacle Delicado abis-
mo, del coreògraf cubà Pepe
Hevia, és el primer que es
veurà a la Sala Muntaner,
dins del “minicicle de dansa”
que el seu director, Josep
Maria Coll, ha aconseguit in-
cloure aquesta temporada
2007-2008. “Ja feia anys
que intentàvem tornar a fer
un forat per a la dansa”. El
mateix Pepe Hevia hi havia
portat La ciudad de las acei-
tunas, però va ser la tempo-
rada 1998-99. Ara hi serà
des d’avui fins diumenge i, la
setmana que ve, Maria Rovi-
ra prendrà el relleu amb El
salt de Nijinsky, l’obra que
va presentar aquest estiu al
Grec.

Delicado abismo és un
homenatge de Pepe Hevia a
Montserrat Gudiol. “És un
viatge de sensacions a través
dels seus quadres. No expli-
co cap història, pretenc in-
troduir l’espectador en un
univers emotiu ple de canvis
emocionals”. L’espai escènic
està decorat amb projecci-
ons de quadres gegants de
Gudiol que els ballarins
acompanyen amb els seus
moviments. Hevia es con-
fessa fascinat per l’obra de
l’artista: “A cada traç hi veig
una llunyania, una enyo-
rança i jo, com a cubà, estic
eternament enyorat”.

Hevia és un gran defen-
sor de la dansa pura: “La
dansa està massa fusiona-
da. M’agradaria desconnec-
tar el públic de la dansa con-
temporània i acompanyar-
lo a una regressió a la de
sempre, gens antiga. Jo no
entenc la dansa sense poe-
sia i bellesa”.

Curiosament, va voler fer
aquest homenatge a Gudiol
sense saber que Viviana Bo-
ronat, membre de la com-
panyia, és la seva filla. “Tinc
la sort de fer un espectacle
sobre un geni viu”, diu. ■




