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TEATRE LITERATURA

L’Espriu més polític
enlluerna el Palau

L’hora i mitja precedent va servir
per demostrar l’eficàcia cívica i el
tremolor metafísic d’una selecció
de versos d’Espriu, declamats per
actors o interpretats musicalment.
En el recitat va destacar la força so-
brenatural de Mercè Arànega (Amb
música ho escoltaries potser millor),
la solemnitat de Jordi Boixaderas
(Assaig de càntic en el temple), el
capteniment de Josep Maria Pou
(M’han demanat que parli de la me-
va Europa) i la serenor de Pere Ar-
quillué, que amb Inici de càntic en
el temple va pronunciar la consigna
de l’Any Espriu: “Ens mantindrem
fidels per sempre més al servei
d’aquest poble”.

Mirar-se la terra
En un primer bloc que precedia la
lectura de poemes d’Espriu, quatre
poetes contemporanis van llegir
composicions pròpies o bé inspira-
des per l’autor o bé on es podia intu-
ir la influència de la seva veu lírica.
Va arrencar Jordi Vintró, van conti-
nuar Josep Maria Sala-Valldaura i
Manuel Forcano, i va tancar la sec-
ció Josep Pedrals, amb un sonet que
va apel·lar al “formigueig comba-
tiu”, però també al “formol”.

En l’apartat musical, intercalat
amb el recital de versos propis i es-
priuans, Marisa Martins i Mac
McLure van interpretar dos lieder
de Joaquim Homs compostos a par-
tir de textos de Cementiri de Sinera.
Amb la interpretació de Sílvia Pérez
Cruz i Toti Soler de He mirat aques-
ta terra, la cantant i el guitarrista

van aconseguir fer oblidar per
moments l’absència de Raimon.
L’escriptor Miquel de Palol va fer
una glossa encertada i concisa de
l’obra espriuenca, ressaltant-ne
la productivitat precoç, la univer-
salitat i el contingut èpic de La
pell de brau. Palol va proposar
com a desig de futur que se subs-
titueixi la veneració a “cuiners,
entenedors de futbol i pallassos”
per figures com “la d’Espriu i
d’altres com ell”, amb obra que té
“contingut i valor”, “exigència en
la forma i riquesa del material” i
que entén la cultura més enllà de
l’entreteniment, “per conèixer
els altres i a un mateix”.e

Ple fins dalt, el Palau de la Música va recordar
l’obra lírica i els versos més èpics d’Espriu. ACN

Actors, músics i poetes protagonitzen
l’espectacle inaugural de l’Any Espriu

David Cirici guanya el premi Edebé amb ‘Molsa’
S.M.

BARCELONA. El Molsa és un gos pe-
lut i suau. Bondadós. Li toca, però,
viure una tragèdia: la guerra. La ca-
sa on viuen els infants que li fan pes-
sigolles, i a qui tan estima, desapa-
reix sota les bombes. No té cap més
remei que buscar-se la vida en una
ciutat en runes. Mai defalleix, vol
trobar la nena que li feia pessigolles,
la Janinka. “És una història de so-
litud i abandonament, però té un fi-
nal feliç”, assegura l’escriptor i
col·laborador de l’ARA David Cirici.
Amb aquest relat, que ha titulat amb
el nom del seu protagonista, Molsa,
Cirici s’ha emportat el 21è premi
Edebé de literatura infantil.

L’escriptora madrilenya Pilar
Molina ha guanyat en la categoria
juvenil amb Tesa, un llibre que rei-
vindica el dret de no perdre mai la
imaginació ni deixar de creure en
éssers verds, petits i fantàstics:
“M’agrada estar en el món dels in-
fants”, ha assenyalat l’escriptora.
A Tesa, l’escenari és molt impor-
tant: un pis immens, com el que te-

nia la mateixa escriptora, prop de
la plaça Oriente de Madrid, molt
vell, on a la nit es podien sentir es-
petecs esfereïdors i veure éssers
lovecraftians.

L’escenari de Molsa és molt més
real. “El Molsa és una metàfora de la
meva vida”, afirma Cirici. “Un es-
criptor sempre es camufla d’alguna
cosa i jo he decidit convertir-me en
un gos”, afegeix. L’avantatge d’acos-
tar-se a la mentalitat animal és que

la mirada del narrador es pot des-
prendre de tot artifici o intent de
fer anàlisis intel·lectuals: “Podia
quedar-me més en el món de les
sensacions, acostar-me més a la
mirada d’un nen que mira el món
per primera vegada”, reflexiona.

Cirici es va acomiadar de la
novel·la juvenil després d’escriu-
re la premiada L’esquelet de la
balena (1986). Ara, però, pensa
tornar-hi. Està escrivint la sego-
na part d’aquest llibre. La seva
visió serà molt més pessimista:
“La primera part tenia una cer-
ta moral, una bondat, la possibi-
litat de salvació, però el món s’ha
fet més dur, els nens tenen mol-
ta més informació i la utopia tec-
nològica és molt més real”, afir-
ma Cirici. A L’esquelet de la bale-
na no existeixen els adults, els
nens van a l’escola i com a pro-
fessors tenen robots.

Molsa i Tesa seran a les llibre-
ries al març. Els premis Edebé es-
tan dotats amb 30.000 euros (ju-
venil) i 25.000 (infantil). S’hi van
presentar 450 originals.e

David Cirici i Pilar Molina, guanyadors del 21è
premi Edebé de literatura infantil i juvenil. CÈLIA ATSET

Juvenil
Pilar Molina
s’ha emportat
l’altre Edebé
amb la
fantàstica
‘Tesa’

El viatge
“Ara que
Catalunya
salpa, cal tenir
bones guies, i
una és Espriu”,
va dir Mas

JORDI NOPCA
BARCELONA

Poques hores després que
el Parlament de Catalu-
nya aprovés la declaració
de sobirania amb una
gran expectació dins i fo-

ra de l’hemicicle, el Palau de la Mú-
sica inaugurava l’Any Espriu amb un
espectacle musical, escènic i poètic
que va acabar amb la doble èpica del
discurs del president de la Generali-
tat, Artur Mas, i la interpretació del
Va, pensiero, del Nabucco de Verdi,
una òpera “sobre les dificultats del
poble jueu per trobar el destí”.

Precedit per una ovació conside-
rable i crits d’independència, Mas
va afirmar que “les grans obres de la
humanitat són fetes, d’una banda,
pels poetes i, de l’altra, per aquells
que es dediquen a l’acció política i al
servei col·lectiu”. Mas es va referir a
Salvador Espriu com a “referent ètic
i camí de llum”, al mateix temps que
va destacar que “renunciés a una pi-
la d’honors per l’exercici del com-
promís per la causa catalana”, tot ai-
xò abans de culminar el discurs amb
una de les indicacions nàutiques ha-
bituals: “Ara que Catalunya salpa,
cal tenir bones guies, i una d’elles és
la de Salvador Espriu”.

Crònica

Carles Alberola i Elena Fortuny
protagonitzen l’obra. TANTARANTANA

‘Midsummer’,
somni d’una nit

d’amor i música,
al Tantarantana

L.S.

BARCELONA. El títol de l’espectacle
que estrena aquesta nit el Teatre
Tantarantana, Midsummer, juga
amb el shakespearià Somni d’una nit
d’estiu (A midsummer night’s
dream). Aquí, però, no hi ha follets,
fades ni esperits del bosc, sinó que
la humida ciutat d’Edimburg ser-
veix d’escenari per a la trobada qua-
si màgica entre un home i una dona
que, en la vida real, mai s’haurien
conegut. El culpable d’aquest gir del
destí és un dels autors britànics
contemporanis més reconeguts,
David Graig, del qual el Teatre Lliu-
re va estrenar el 2011 L’arquitecte. A
Midsummer –que va ser l’espectacle
revelació del Fringe 2009– s’inven-
ta una comèdia romàntica i musical
que brinda l’oportunitat a dos per-
dedors de canviar el seu destí.
“Aquests dos s’agafen de la mà i fan
el salt de Thelma i Louise”, deia ahir
l’actriu Elena Fortuny.

Ella interpreta una dona absorbi-
da pel seu èxit professional com a
advocada. Ell és un quinqui d’un
barri marginal. Tots dos ratllen la
quarantena i s’adonen que la vida
se’ls escola entre les mans sense fer
res del que havien imaginat d’ado-
lescents. “L’obra parla de la possibi-
litat de canviar, de ser capaços de
lluitar per conduir la nostra vida, de
pensar que les coses poden passar o,
com a mínim, intentar-ho. La por és
el pitjor company de viatge”, afir-
mava l’actor Carles Alberola. Ro-
berto Romei dirigeix un text amb
una estructura “endimoniada” que
trenca la quarta paret i es dirigeix a
l’espectador en to de comèdia sim-
pàtica i, fins i tot, cantada.

Midsummer és una coproducció
del Tantarantana amb les compa-
nyies Albena Teatre, de València, i
la basca Tanttaka Teatroa. S’han fet
dues versions del muntatge: la cata-
lana, que ja ha fet estada i gira pel
País Valencià, i l’euskera, que s’es-
trena també ara. A Broadway, per
cert, també han comprat el text de
Greig: la première és dissabte.e


