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Crònica de la setmana literària

La realitat tangible

Com descriure la bellesa, les
emocions, l’hospitalitat i el regal
als cinc sentits que brinda Prio
rat en Persona? És una proposta
biennaldelCentreQuimSoler, la
Literatura i el Vi, associació que
ja ha corprès quaranta autors
amb aquesta iniciativa i sopars
memorables. En la seva setena
edició érem cinc al viatge d’ana
da.AcollitsperRoserVernet,ens
allotjàvem al Perxe. El projecte
consisteix a crear un diccionari
del territori a partir de la visita a
diversos pobles, en els quals un
adalil explica quina relació hi té.
ASiurana,RamonPiquéteniales
claus del castell i de l’església,
que va obrir per a nosaltres (i s’hi
colaven els curiosos). També
anàrem a l’antiga abadia, on tas
tàremunsvins.Al’horabaixa,Fi
na Palomar ens relatà com va ar
ribar de Reus a la Morera de
Montsant mitjançant la seva
enyorada Neus Miró, de qui llegí
un poema a la terrassa del parc
nacional Josep Pedrals, un dels
autors convidats. Els altres érem
Míriam Cano, Vicent Usó, de Vi
lareal, i Núria Garcia Quera, del
Pallars, que apuntaria vora les
fotos del seu Instagram: “El que
tincmésendinséslasevagent.El
mot hospitalitat és queda curt.
Falten paraules”. Això mateix:
com abastar tanta varietat de
paisatges, cultius, estímuls i lè
xic? Com ferne un diccionari, si
d’estar bocabadats ens que
dàrem muts? De moment, conti
nuo amb aquest resum.

L’endemà anàrem a Albarca,
quatre habitants censats. Albert
Blay ens va mostrar el bosc, les
tombes antropomòrfiques, un
rouremil∙lenari, lafont,unesvis
tes de western i ca seva. A Torro
ja, Jaume Oliver també ens va
convidar a la seva casa museu
(no debades va pertànyer a la
Junta del Museu d’Art de Saba
dell), plena d’objectes i rellotges
antics, i de pintures fetes per la
seva dona, Gemma Pedrals. Ens
oferícervesa fetaper ell mateix, i
desprésanàremal’església,onhi
ha un orgue barroc francès del
1799 que diuen que els republi
cans respectaren perquè el feien
sonar per ballar. És extraordina
ri que en un poble de centcin
quanta habitants n’hi hagi un
que sàpiga tocarlo i ho faci cada
diumenge a missa: Carles Miró.
Fa vintidos anys, Oliver va fun
dar l’Associació Astronòmica de
Torroja,quepresideix, iencaure
elsol,organitzàunobservatorial
poliesportiu, des d’on veiérem

Júpiter, amb tres satèl∙lits ali
neats;iSaturnambelsanells; ite
níem la Lluna a tocar.

Eltercerdia,recorreguéremel
Molar amb Maite Grifoll; hi va
néixer fa 71 anys i hi viu des del
2010. Explicà una història de la
guerra que ens posà la pell de
gallina, especialment a Usó, i
després anàrem als Rentadors.
Pedrals necessitava palpar les
vinyes, durse el raïm a la boca.
Va haverhi concert de Linària a
la plaça i un vermut de cloenda. I
Pere Rofes, adalil a la primera
edició, ens va lliurar dels seus
PeP:creadaperellmateix,ésuna
figuraqueambunamàestapaels
ulls mentre es porta l’altra al cor.
El millor és que l’any que ve ens
espera la tornada. El Priorat en
Persona deixa empremta. Núria
Cadenes el recordava amb un
somriure i moltes anècdotes al
Velódromo, durant el dinar del
premi Lletra d’Or, que ha obtin
gut per Guillem, publicat per
Amsterdam. A la tarda participà

amb Maria Barbal, Marta Pes
sarrodona, Isabel Granya i d’al
tres en la presentació de Baules,
deMartaNadal.PublicatperCo
manegra, recull vintidues en
trevistes a autores literàries.

Les paraules no arriben a des
criure tant d’estímul sensorial.
Però, què passaria si al món no hi
hagués més que paraules? Una
cosa semblant és el que planteja
Jorge Carrión (pseudònim de
Jordi Carrión) a Membrana.
Publicada a Galaxia Gutenberg,
és una novel∙la posthumana, “no
tan literària com biotecnològi
ca”, apunta ell. És a dir: està nar
rada per una primera persona

del plural femenina, que repre
sentaria una xarxa d’algoritmes
quehaurienpres veu.La història
la relaten els vencedors, de ma
nera que un eixam d’intel∙ligèn
ciesartificialsexplicalasevaver
siódelsegleXXI.OsegonsAlicia
Kopf, que acompanya Carrión
durant la presentació del llibre a
lamodernaCasaSeat,desprésde
l’emissió d’un anunci de cotxes:
“És una novel∙la coral en tots els
sentits, perquè s’hi sent l’eco del
cor grec i es percep l’estructura
simbiontd’unorganismedeveus
múltiples que deixa un rastre
calcificat al text”.

A la porta ven exemplars Xa
vier Vidal, de la Nollegiu, que
demàdiumengefaràvuitanys(la
Nollegiu, s’entén), i ho celebrarà
ambvermutapartirde lesonzea
la llibreria del Poblenou. Espero
que sigui tan divertit com la Poe
festa, que va acabar amb Esteve
Plantada, Mireia Calafell i Àn
gels Gregori ballant i cantant
“Soy un truhán, soy un señor”.
També divertits i tangibles són
els jocs de taula, que han quedat
exclosos del bo cultural, a di
ferència dels videojocs. Ho re
corda Oriol Comas durant la
presentacióal’OnadeForadejoc
a Montserrat, de Màrius Serra.
El públic apunta quins són els
seus preferits: surten els escacs,
elbackgammon, l’Scrabbleid’al
tres de més desconeguts, com
l’Eleusis o l’Aualé. L’editor
d’Empúries, Jordi Rourera, con
fessaqueeramolt fandel’Strate
go fins que hi va perdre catorze
partides seguides; no ha tornat a
jugarhi mai més. Diria que per
què la realitat te toqui profunda
menthasd’experimentarlaamb
tots els teus sentits.c

LLUCIA RAMIS
Barcelona

SUPERGLÚ

Alguns dels participants de Priorat en Persona
JÚLIAVIEJOBUENO

JorgeCarriónpresentaMembranaambAliciaKopf
LLUCIARAMIS

El Priorat en Persona
deixa empremta:
Núria Cadenes ho
recordava durant el
dinar del Lletra d’Or

Línia sí, bingono
T’estimosihebegut

De:EmparMoliner

Direcció:DavidSelvas

Músicaoriginal:AndreuGallén

Intèrprets:M.Duch,M.Martínez,

M. Pérez,C.Pla,À.Roca,M.Rodríguez

iE.Villegas

Lloc idata:TeatrePoliorama (14/X/2021)

JUAN CARLOSOLIVARES Barcelona

T’estimo si he begut és un còctel.
Més remenat que agitat. Tres
parts de companyies (Dagoll
Dagom, T de Teatre i La Brutal),
deu parts de destil∙lats escènics

de contes d’Empar Moliner i
cinc de composicions originals
d’Andreu Gallén. Un bon cop
d’angostura de direcció David
Selvasiduescireretes: l’espaies
cènic d’Alejandro Andújar i la
il∙luminació de Jaume Ventura.
Acabada de servir, la barreja no
té l’efecte euforitzant esperat.

Costa explicar per què l’amal
gama dramaticoetílica no acaba
de funcionar. Tant Dagoll Da
gom com T de Teatre atresoren
una llarga i exitosa tradició d’es
pectacles basats en relats breus.

Potser és una qüestió de ritme o
la sensació creixent que l’espai
del saló de bingo no supera
l’anècdota per lligar un grapat
d’històries sense connexió.

Potser es deu a l’absència de
veritable punch còmic, com si
les actrius recorreguessin a l’ofi
ci i a les sis temporades de Jet
lag. Només es trenca aquesta
inèrcia en els dos episodis més
dramàtics (“Flora Camí” i “Bu
llying”), amb les destacades in
tervencionsdeCarmePla,Àgata
RocaiMarcRodríguez.Actuaci

ons alliberades de la cotilla de
l’etiqueta d’una comicitat con
vertida en clixé i que curiosa
ment la narrativa sorneguera de
Moliner alimenta. Potser també
perquè la combinació de música
i text –amb resultats notables
per a David Selvas en La impor
tància de ser Frank– es presenta
comunmerrecurssenseexhibir
una veritable personalitat prò
pia. Llàstima! L‘interessant tre
ball de Gallén passa gairebé des
apercebut.Regustacre.Éselque
s’emporta l’espectador.c

CRÍTICA DE TEATRE
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