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EsqueletdeFlaubert,
músculdeJustedeNin
Lluís Juste de Nin
tanca una trilogia
amb l’obra
‘Barcelona 1931’

Lluís Llort
BARCELONA

Un cop més felicitem Edici-
ons de Ponent per haver tin-
gut la gosadia de publicar
còmic, en format de luxe i, a
sobre, en català i “des del
sud del país [Alacant]”, com
diu l’editor Paco Camarasa.

Un projecte ambiciós
s’ha fet realitat: la trilogia de
Lluís Juste de Nin, formada
per Montecristo 1941, El

Guepard 1970 i, ara, Barce-
lona 1931. L’educació sen-
timental. En tots tres casos,
l’autor ha adaptat l’obra
d’un clàssic a l’època i l’espai
que volia retratar. “Vull ex-
plicar la història de Catalu-
nya, el meu país, l’únic que
tinc, d’una manera agrada-
ble i a través d’històries co-
negudes”, comenta l’autor.

L’obra de Flaubert, de fet
el seu esquelet, és trasllada
a la Barcelona convulsa del
1931. “Volia mostrar el
final de la República, la
Guerra Civil i, especial-
ment, les lluites internes a
Barcelona entre la CNT i la
FAI”. El protagonista, Fre-

deric Morell, veurà i viurà
tots els fets sense implicar-
s’hi, com actua el Frédéric
Moreau de L’educació sen-
timental original (1869).

Ara que ha finalitzat
aquestatrilogia,ambquèco-
breix 50 anys (1931-1981),
té previst iniciar-ne una de
nova:“Els50anysanteriors,
començant el 1881”. Juste
de Nin transmet la seva alta
implicació en el que fa (“ne-
cessito dibuixar per respi-
rar”) i,comaapassionatque
és de la literatura i la histò-
ria,s’haempescataquestgè-
nere híbrid, ple d’homenat-
ges i també de crítica (“jo es-
cric dibuixant”). ■

Una de les pàgines de ‘Barcelona 1931’, amb dos dels seus
protagonistes, creat per Lluís Juste de Nin ■ EDICIONS DE PONENT

Yvonne Printemps, una
Diva mise à nue
Amb Amy Burton, soprano.
Foyer del G. Teatre del Liceu, 8 març

La missió era impossi-
ble: no es pot recrear
la veu, la personalitat,

el magnetisme que van fer
únics els grans cantants del
passat. Per això hi va haver
una notable diferència
quan, a mig espectacle,
Amy Burton es va treure la
perruca: ja no érem davant
d’una soprano volent ser
Yvonne Printemps, sinó
d’una soprano cantant el re-
pertori d’una de les grans
dives franceses de l’opereta
del període d’entreguerres.
La vetllada, de sobte, va ad-
quirir una dimensió molt
més engrescadora.

Originat fa set anys per la
companyia L’Opéra Français
de Nova York, aquest home-
natge a Printemps arribava
al Foyer del Liceu, si fem cas
de les cròniques, en una ver-

sió simplificada, tot i dispo-
sar d’una aparatosa esceno-
grafia que partia l’espai en
dues incòmodes meitats i
que, al capdavall, no justifi-
cava la seva presència. La
durada, tanmateix, de poc
més d’una hora, era la ideal
per evitar una sobredosi
d’una música que pot caure
amb facilitat en la melositat.

La primera virtut de Bur-
ton va ser la seva excel·lent
dicció, imprescindible per-
què unes lletres curulles de
sobreentesos picardiosos
fessin efecte. Amb un estil
directe, una veu de timbre
un xic anònim, però tècnica-
ment impecable, i el suport
massa emfàtic del seu marit
John Musto al piano, la can-
tant nord-americana va ofe-
rir, entre altres peces, frag-
ments d’obres de Hahn (com
el Mozart en què Printemps
interpretava el jove Wolf-
gang Amadeus) i Messager,
un repertori encisador que
encara avui continua molt
relegat a la mateixa França.
No hi van faltar perles trans-
atlàntiques, com Goodbye,
little dream, goodbye de
Cole Porter, però va ser en la
peça final, l’irresistible Les
chemins de l’amour de Pou-
lenc, quan, gràcies a Amy
Burton, la frescor de prima-
vera per fi va entrar al Liceu.

Crítica
opereta
XavierCester

Primavera
al Foyer

Quan Amy es va
treure la perruca
la nit va adquirir
una altra dimensió

Unanarració
sobreTerenci
Moixguanya
elRecull

Quirze Monsoliu
BLANES

El periodista Manel Guitart
ha guanyat el premi Recull
Joaquim Ruyra de narració
amb Les orelles de l’elefant.
L’obra –com la guanyadora
del premi Nadal d’aquest
any, de Maruja Torres– gira
a l’entorn de l’escriptor Te-
renci Moix fins a convertir-
lo en protagonista a través
de l’entrevista que li fa un
periodista jove i il·lusionat.

De la conversa en surt un
retrat de l’escriptor tendre,
minuciós i impecable, en
què s’emmiralla l’autor.
“L’Anna Moix l’ha llegit i l’hi
ha agradat molt”, va mani-
festar a l’AVUI.

El premi Benet Ribas de
poesia es va adjudicar a
Pepa Úbeda per Varador
de sorra, i a Ferran Joan-
miquel, el Josep Ametller
de teatre per Dinou. Anna
Ballbona ha estat guardo-
nada amb el Salvador Rey-
naldos de periodisme per
La ironia que ens manca, i
Montserrat Bacardí amb el
Rafel Cornellà de retrat li-
terari pel seu text sobre en
Ramon Folch i Camarasa.

El jurat, presidit per Vi-
cenç Llorca, el van formar
Màrius Sampere, Vinyet
Panyella, Jaume Reixach,
Salvador Roca, Francesc
Robert, Josep Maria Ri-
poll i, per als temes de te-
atre, Joan Solana i Salva-
dor Sunyer.

El lliurament dels guar-
dons va tancar els actes
del Centenari Benet Ri-
bas (1908-1997), funda-
dor d’aquest certamen lite-
rari, considerat un dels
més antics de Catalunya. ■

L’altreMiquelBarceló
L’historiador publica nou relats closos i detallistes

Robert Sendra
BARCELONA

Històries que no poden ser
contades de cap altra mane-
ra. Així descriu l’historiador
Miquel Barceló els contes de
Trenc d’alba (La Magrana),
un recull de relats amb
il·lustracions d’Andreu
Maimó que s’ambienten a
Felanitx durant la postguer-
ra, encara que el lloc no s’es-
menta específicament. La
matança del porc, les fires i
festes, els actes litúrgics i la
força de la transmissió oral
són alguns dels testimonis
que ofereix sobre l’ànima
mallorquina.

Miquel Barceló va passar
18 anys a Felanitx abans
d’arribar a Catalunya: “Vaig
néixer allà i m’hi vaig criar.
Tota la meva vida hi està lli-
gada”. El record de l’est de
l’illa de Mallorca marca
l’obra de l’historiador, tant a
Trenc d’alba com a l’anteri-
or recull de contes del 2007,
El terme de Manacor.

Tot iquesegonsl’autor les
històries no són autobiogrà-
fiques, els personatges que
hi apareixen són reconeixi-
bles, i fins i tot alguns, com
el baríton anglès que prota-
gonitza un dels contes, són
persones de carn i ossos:
“Tinc simpatia, empatia i

amor pels personatges; jo
era part de tot això. Els per-
sonatges formaven part
d’un dipòsit de memòria
personal i col·lectiva”.

La nitidesa amb què l’his-
toriador dibuixa els carrers
del poble, els seus veïns i les
sevesformesd’expressió lin-
güística fan pensar en una
tasca acurada de documen-
tació, però Miquel Barceló
assegura que no hi ha cap
truc que expliqui la precisió
dels seus relats: “Jo ja no sóc
contemporani; les meves re-
ferències són les que aparei-
xen al llibre”.

Més enllà dels personat-
ges, Barceló planteja al lec-

tor un joc de precisió melò-
dica. Per això fa servir un
llenguatge versemblant pro-
per a la llengua que es parla
a Felanitx i una narració
acurada i detallista. Les nou
històries són melodies tan-
cades que, tanmateix, gene-
ren un neguit en el lector i
en disparen la imaginació:
“Pretenc fer unes narraci-
ons que no deixin marge al
lector perquè no pensi que
les històries es puguin con-
tar d’una altra manera. El
lector s’haurà de cenyir a la
meva narració i si té altres
idees haurà de reconèixer
que són interpretacions”.
Així conclou el seu joc. ■

Miquel Barceló ofereix un joc de precisió al lector que s’encari amb els seus relats situats a Felanitx ■ JOSEP LOSADA


