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els bombardejos sobre la seva ciutatnataldeNagoyaialasevaretina
hi va quedar gravat l’espectacle
dels avions i els esclats de llum a la
nit. Va veure les humiliacions en
un país vençut, la presència dels
soldats americans a les bases establertes per tot el Japó i també va
patir les penúries i privacions de la
postguerra. Aquell Japó devastat,
enblancinegre,demiradestristes,
5 Junio, 2018

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

P

hilippe Jaroussky té ganes
de
guardar
silenci.
Aquests dies la seva vida es
redueix a menjar, dormir,
cantar... Així doncs, després de l’assaig d’Orfeo ed Euridice al Petit Palau, el rutilant contratenor es presta
a una entrevista breu. El fa feliç fer
enversióconcert(avuialPalaudela
Música, 20.30 h) la producció
d’aquesta òpera de Gluck amb què
ha triomfat al Théâtre des Champs
Elysées, amb escenificació de RobertCarsen.Aquí,perproblemesde
dates, en lloc de Patricia Petibon,
Euridice serà Chantal Santon. I, en
lloc de Diego Fasolis, serà Andrea
Marchiol qui dirigirà l’ensemble I
Barocchisti i el Cor de Cambra del
Palau.
A què es deu aquesta alegria
per fer una versió concert?
Perquè el públic té l’oportunitat
d’experimentar una cosa única:
després d’haver-la fet escenificada,
ara cantem tots de memòria; coneixemmoltbéelpaper,ifatressetma-

les seves impactants fotografies de
les víctimes de la bomba atòmica
España
de Nagasaki PAÍS:
però també
sobre
molts altres temes de la vida al Japó. Són 180 imatges,
dividides
PÁGINAS: 38 en
onze seccions temàtiques.
Una de les seves
primeres
fotos,
TARIFA:
8526
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titulada Naixement irònic (1950),
era una picada
d’ullet 329
a La metaÁREA:
CM²
morfosi de Narcís, de Salvador Dalí, que havia vist reproduïda en un

visió molt personal, subtil, innova- mentre que el color era l’afirmació
dora, amb perspectives especials, de la vida redescoberta d’ençà que
FRECUENCIA:
a l’illa d’Okinawa, on va
contrapicats, enquadraments
au- s’instal·la Diario
daços, fugint de la literalitat. L’ull morir.
Va alternar l’ensenyament amb
de Tomatsu es va acostar aO.J.D.:
aquest 106084
país derrotat, però també a l’ame- la fotografia, va publicar diversos
fotollibres, va participar en la funricanització dels seus hàbits,
a la 611000
E.G.M.:
destrucció causada pels tifons, a la daciódel’agènciaVIVOel1959iva
ser comissari
el 1968 d’una imporde la cultura tradicio- pervivència
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nal, a la rebel·lió dels joves. I com si tantexposiciósobrecentanysdela
seguís en paral·lel a la recuperació fotografia al Japó. Tot i això, l’en-

“Vull fer projectes
de menys virtuosisme”
Philippe Jaroussky, contratenor, és Orfeo al Palau

XAVIER CERVERA

Jaroussky fotografiat ahir després d’un assaig al Petit Palau

nes que fem aquesta música amb
l’orquestra. Si ara pugem tots junts
a l’escenari, resulta molt fàcil fer
música. Pensi que el del Palau serà
l’únic concert en aquest format,
perquè d’aquí tres dies tornem a la
versió escenificada a Versalles.
M’agrada venir al Palau amb un
projecte més original que un mer
recital d’àries famoses.
Què significa el paper d’Orfeo
per a vostè?
La primera vegada que vaig cantar
aquesta òpera va ser fa onze anys, i
tenia ganes de tornar-hi, perquè
sempre dic que vull fer un projecte
de menys virtuosisme, coses més
refinades. I Orfeo és el paper per
fer-ho.M’ajudaatrobarnouscolors
en la meva veu; és una escriptura
molt delicada, no tan senzilla de fer.
Im’encantaeldiàlegambelcor,que
té un paper en aquesta òpera.
Gluck tenia afany reformista
quan va escriure aquesta òpera,
el 1762; veia que la pirotècnica vocal anava desvirtuant el gènere.
Amb Orfeo vostè també torna a
l’origen?
Sí, Orfeo t’obliga a temperar. Per

l’Afganistan el 1963 són una reivindicaciód’unpoblenòmadailaseva
cultura abans de ser ocupat pels
soviètics, oprimit pels talibans i
castigat per les guerres. També els
seus retrats del Japó modern són
un avís de la contaminació de les
petroquímiques,delamassificació
o de la nova estètica dels gratacels.
És la regeneració del país contemplada des de l’escepticisme.

exemple, quan reclama que vol que
Euridice torni, ho ha de fer amb puresa de desig, perquè si hi posem
massa sentiments es mata la màgia.
Elscontratenors,quancantemmolt
el repertori dels castrati, veiem que
aquelles àries són massa grans per a
nosaltres: jo no soc un castrato, soc
uncontratenor,ihed’adaptarlaveu
a un virtuosisme de què he gaudit
20 anys, però ara vull fer coses noves. Ja vaig fer cançons franceses
per fugir de les grans aïres de Vivaldi. Vull fer més Bach...
Se’l veurà al Teatro Real amb
Only the sounds remains, de Kaija
Saariaho. Algun altre projecte de
música contemporània?
En tinc, sí, però són secrets.
Un amb Philip Glass, potser?
Potser. Vull demostrar que un contratenor no s’ha de limitar al repertori dels castrati, que pot cantar el
que li agrada.
Què li ha semblat el Cor de
Cambra del Palau?
M’agrada la transparència, la dicció,l’afinació.Ijahanfetescenificat
Orfeo, així que canten de memòria.
Serà una gran festa de la música.
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Quim Monzó, 50è Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes. ALBERT SALAMÉ

Quim Monzó, Superman i el bibliobús
MONTSERRAT SERRA
Crònica de l’acte de lliurament del 50è
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes

L

a cerimònia del 50è Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes, que Òmnium
Cultural ha atorgat a
Quim Monzó aquest
vespre al Palau de la Música
Catalana, anirà per sempre
è»ĈááÏÆ³áĸÆėĄ³ºqėperman. La cosa ha anat així:
Eren les 20.08 del vespre.
El Palau de la Música Catalana ple, a la ratlla de dues
mil persones. De la sala Lluís
Millet sortia cap a la platea
Quim Monzó, vestit de negre
rigorós (americana, camisa,

sense corbata, pantalons i
mitjons). El seguien gairebé
de costat, l’un darrere l’altre,
el president de la Generalitat,
Quim Torra; el vice-president
d’Òmnium, Marcel Mauri; el
president del parlament, Roger Torrent; i el primer tinent
«đááº³ºáɭÛėêđèºêđ³ºĄcelona, Jaume Asens. A dins
també hi havia, ja assegut,
l’ex-president José Montilla.
Reunió de personalitats a la
sala Lluís Millet
El president Torra havia arri-

bat a dos quarts i cinc de vuit
i s’havia reunit amb Quim
Monzó, que ja hi era. A quina
hora havia arribat el premiat?
Ho ignorem, tot i que potser
una hora abans de començar
l’acte, perquè Monzó és extremadament puntual.
L’entrada a la sala de
concerts modernista ha estat apoteòsica, amb un llarg
aplaudiment i el públic cridant ‘llibertat!’, una vegada
i una altra i una altra, amb
l’escenari buit. Una gran pantalla presidia l’espai. A banda
i banda dos taulells de bar. A
sobre, cocteleres, gots de vidre
llargs i gots petits de xarrup.
El periodista i humorista Òs-

car Dalmau havia de conduir
l’acte. De sorpreses, no n’han
pas faltat, sempre regides per
la voluntat d’agradar Quim
Monzó i per la voluntat de
provocar els parroquians
d’Òmnium més arrenglerats
en el sector de l’ordre.
Però, per començar, com
no podia ser altrament, s’ha
llegit una carta del president
d’Òmnium, Jordi Cuixart, escrita de la presó d’Estremera
estant. L’actor Lluís Marco
ÌÏÌĀóĈđĢºėɐ"êóĵɐê
veu una mica ronca, apagada,
greu, tot i les paraules de Jordi
Cuixart, sempre tan vives, tan
vibrants, sempre vinculant la
cultura a la llibertat. Que ‘hem
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Òscar Dalmau ha conduït l’acte. ALBERT

passat de salvar els mots a
salvar els drets humans’, ha
dit Cuixart.
L’espectacle ha durat una
hora justa. Monzó havia advertit a l’equip d’Òmnium que
això del teatre no feia per a
ell. Ja ho havia dit en una entrevista a VilaWeb: ‘Jo he vist
un vídeo que m’han passat
de concessions prèvies i en
una hi ha teatre. He quedat
esgarrifat. Si em fan això, em
moro. Perquè jo sóc antiteatre. O música, quina música
faran? Què faran, l’spotify del
Monzó?’ Doncs a l’acte hi ha
hagut teatre i música i també reconeixement a la seva
literatura i al seu articulisme
i fins i tot un nu masculí i
femení i un tema musical en
directe, d’un autor de traca,
que desvetllarem quan toqui.
El primer moment, ben
còmic i sorprenent, ha estat

SALAMÉ

quan a les imatges s’ha projectat un videoclip de Las Supremas de Móstoles, mentre
Òscar Dalmau llegia alguns
dels noms, Premis d’Honor,
que han precedit Monzó: Ru«ÏôÏáÆėºĄɊ"ĈĀĄÏėɊ,óÏĨɋ
I el presentador que diu: ‘Las
Supremas de Móstoles al Palau, només per això ja valia la
pena venir!’
Ara, el primer moment
d’impacte ha estat quan en
un vídeo s’ha vist la reacció
que va tenir Quim Monzó
quan Marcel Mauri li va portar la carta de Jordi Cuixart,
on li feia saber que un jurat format per Margarida
Aritzeta, Marc Artigau, FiêÏĄėá»ĈɊQĄđėÌɊ
QĄđÑ óèÑêÆėºįɊ IáėÕĈ
Julià, Isidor Marí, Joan Mas
i Anna Sallés l’havia triat
com a 50è Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes. Un

El primer moment d’impacte ha estat
quan en un vídeo s’ha vist la reacció que va
tenir Quim Monzó quan Marcel Mauri li va
portar la carta de Jordi Cuixart

Monzó emocionat, hem vist.
Quin moment tan poderós.
Ha parlat el crític literari
Manel Ollé, que en un minut i
mig ha glossat el valor literari de l’obra de Quim Monzó.
I més endavant han sortit
a l’escenari els periodistes
QùêÏzºĄĄÏ«ĈÏEóĄ³ÏĈđ»Ɋ
parlant d’un Monzó de ràdio
i televisió, que es preparava
tant a consciència les seves
intervencions com improvisava a consciència a l’hora
del directe radiofònic. I Te-

rribas ha recordat els grans
amics de Monzó: Vendrell i
ĄêÏáĈɐ
Superman / Superwoman
El segon moment d’impacte ha estat la introducció de
Superman en la història: durant l’acte s’han llegit fragments d’articles i de contes.
El primer, dedicat al barri de
qêđ êđóêÏ ³º ĄºáóêɊ
que és el seu. El segon article,
que ha semblat molt curiós
d’entrada, era una columna
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que Monzó va publicar a La
Vanguardia el 15 de maig del
2012. ‘Sunshine Superman’
es titulava. I deia: «La notícia
és que, a les pròximes col·leccions d’historietes, Superman ja no portarà leotards,
ni els calçotets per fora. Els
calçotets de Superman són
de color vermell, de la variant anomenada eslip: ‘mena
de calçotets sense camals,
usats com a roba interior o de
«êĩɭɊºáĈ³ºĸêºÏĨºá³ÏÏónari, i per aquest motiu tant
se’ls pot considerar calçotets
com banyadors. Però, evidentment, a tothom li fa més
gràcia considerar que el que
porta Superman són calçotets, la qual cosa el converteix en un d’aquests babaus
de pel·lícula –preferentment
dentut i amb ulleres de cul
d’ampolla– que, de tan curts
com són, quan es vesteixen es
posen la roba interior damunt
dels pantalons.»
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La idea de
Superman
associada a Monzó
no s’ha pas exhaurit
amb el doble nu

La Superwoman saluda aquell que ja no sap qui és.
ALBERT SALAMÉ

SECCIÓN: CRONICA

En aquest moment ha
aparegut un actor vestit de
Superman al mig de l’escenari. Poc després, una noia
nua ha trepitjat l’escenari i ha
demanat a Superman que es
despullés, per vestir-se ella
amb els calçotets vermells,
el mallot blau i la capa també
vermella. Mentre ella es vestia ell restava nu. Aleshores
ell ha dit:
—Ara tu ets la Superwoman. I jo, qui sóc?
Ella que li agafa el membre
estirant-lo amunt i avall a tall
de salutació i li diu:
—Ah, no ho sé, però molt
de gust.
Però la idea de Superman
associada a Monzó no s’ha
pas exhaurit amb el doble
nu: la traductora a l’anglès
Mary Ann Newman, amiga de Monzó de l’època de
Nova York, en un moment
ºêăėÁėêăėêđÏđđÏêĄºÕble de traductors d’una vin-

đºê³ºááºêÆěºĈºáóÆÏĢºê
la literatura de Monzó, l’ha
definit d’aquesta manera:
‘Quim Monzó és una part de
Superman literari i una part
d’humanitat.’
A l’acte de lliurament del
50è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes a Quim Monzó s’ha sentit un fragment
del seu conte ‘L’amor’ i una
ballarina de dansa contemporània ha mostrat per mitjà
de la poesia de la dansa la síndrome de Tourette, que és la
malaltia que té Monzó, la que
li causa els tics involuntaris.
Un altre moment senzill i
èóáđĢÏĈėáÏºĸ°ɉáºĈ³ėºĈ
actrius que hi havia darrere
les barres de bar de l’escenari,
Mireia Trias i Nu Miret, han
començat a beure didalets
de whisky, cada vegada que
l’una i l’altra, intercalades,
citaven el títol d’un llibre de
Monzó: Mil cretins (glop), Tres
nadals (glop), El millor dels
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Quim Monzó, durant el discurs d’agraïment pel Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes. ALBERT SALAMÉ

mons (glop), Tot és mentida
(glop), Vuitanta-sis contes
(glop), Guadalajara (glop),
No plantaré cap arbre (glop),
Zzzzzzz (glop), Benzina (glop),
\ÞÍĝ¸ČČÍȾQïĒÞÍç¸ģȾÊıïČ¸Ēģ
et Maury (glop), Self Service
(glop), El perquè de tot plegat
(glop).
I després, una altra música de les que els creadors
de l’espectacle han tret dels
darrers piulets de Monzó,
en què les músiques que li
agraden. Ha arribat el torn
d’Adriano Celentano i el seu
‘Pregherò per te’.
L’acte-espectacle-performança ha tingut un últim
moment de clímax amb l’actuació en directe d’Albert Pla,
«êĈ³ºáĈĀĄáèºêđĈĸêáĈɐ
iáÌđĄÏđáê°ôɫóê
nit-juerga catalana’, en què
canta una festa d’alcohol i
drogues que s’allarga dies
i dies per tot Catalunya. El

‘Em pregunto si
algun dia no gaire
llunyà haurem
de tornar a fer
servir un bibliobús
per parlar de la
injustícia, de
l’opressió, de la
dignitat.’

públic, mentrestant, s’havia
posat la careta que li havien
donat a l’entrada.
Unes memòries que no
escriurà mai
Marcel Mauri, a les 21.07, ha
ºêĸáđáĄºđĸêá³ºáɭđºɊ
amb el seu parlament (ha deĸêÏđºáiĄºèÏ³ɭ6óêóĄóèėê
guardó que destaca una obra,
però també –i per sobre– una
actitud ètica, que es converteix en brúixola moral i, en
aquests moments de manca
de llibertats, apareix com a
far) i el lliurament d’una escultura que acredita el premi
i ha cedit pas al discurs de
Quim Monzó.
Monzó, que sempre ha dit
que no escriuria pas les seves
memòries, ha fet un exercici
³ɭėđóĸÏôºêºáĈºė³ÏĈėĄĈɊ
remuntant-se a la infantesa (escolteu-lo íntegre). Ha
explicat que va ser l’apari-

ció d’un bibliobús al barri de
Sants que li va canviar la vida:
va ser una de les seves fonts
bàsiques de subministrament
de llibres. Ell era un nen de
pis, poc sociable, que llegia
tant com li queia a les mans.
Però, tornant al bibliobús,
ha acabat enllaçant-lo amb
el darrer bibliobús que va
ĈóĄđÏĄ³ºĄºáóêɊºáȪȫ³º
gener de 1939. A dins hi anaven Francesc Trabal, Armand
Obiols, Mercè Rodoreda i Joan
Oliver, fugint de les tropes
franquistes, cap a l’exili. I diu
Monzó: ‘Que un vehicle que
havia de subministrar cultura
es convertís en un vehicle que
portés escriptors cap a l’exili
és un detall clar del que hem
viscut i del que vivim encara.
Em pregunto si algun dia no
gaire llunyà haurem de tornar a fer servir un bibliobús
per parlar de la injustícia, de
l’opressió, de la dignitat.’
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¿Levantar barricadas?
E

N EL ARTE MI LITAR ,

según
la Wikipedia
una barricada es
un obstáculo o parapeto improvisado que se hace
con barricas, carruajes volcados,
palos, piedras, etc, que sirve para estorbar el paso al enemigo y
que su uso es más utilizado en
las revueltas populares que en el
arte militar.
Hay mil tipos de guerra y de
paz. Nada que ver las beligerancias chulescas de Pedro Sánchez
Pérez-Castejón con las contiendas taciturnas de Mariano Rajoy
Brey. El socialista Pedro Sánchez
desde el sábado 2 de junio es de
manera oficial presidente del Gobierno de España tras prometer
su cargo en el Palacio de La Zarzuela en una ceremonia en la que,
por primera vez en la democracia
no ha habido biblia ni crucifijo ese día, el Taco Calendario del Corazón de Jesús se abre con la frase
“cuando abandonas el mundo
que conoces y te enfrentas a lo
desconocido, descubres tu auténtica fortaleza y dónde están tus
méritos, y murió con 90 años Álvaro de Lapuerta Quintero, un
abogado del Estado y político español que ocupó diversos cargos

relevantes en la política española
antes, durante y posteriormente a
la transición democrática española; conocí personalmente a
su esposa, a su padre, a su madre,
a él y a todos sus hijos, hermanos
cuñados y sobrinos; entre ellos al
padre José Manuel de La Puerta
que me acompañó en Turégano
el día 25 de septiembre de hace
cincuenta y dos años cuando un
maldito incendio asoló más de
100 casas del Barrio de Bobadilla.
Tras salir victorioso de la moción de censura presentada por
su Partido Político, el secretario
general del PSOE abandonará su
piso en Pozuelo de Alarcón para
instalarse en el Palacio de la Moncloa, donde muy pronto vivirá
junto a su mujer, Begoña Gómez,
y Ainhoa y Carlota, sus dos hijas.
Si “Hijos del pueblo” es una
canción popular relacionada con
el movimiento obrero, especialmente el de inspiración anarcosindicalista: “Hijo del pueblo, te
oprimen cadenas/ y esa injusticia
no puede seguir,/ si tu existencia
es un mundo de penas/ antes que
esclavo prefiere morir (…)/ serán
barridos por los anarquistas/ al
fuerte grito de libertad”, con el
nombre de “Marcha triunfal” y
subtítulo “¡A las barricadas!”, en
noviembre de 1933 se publicó la

partitura en el suplemento del
periódico “Tierra y Libertad” de
Barcelona. Los arreglos musicales
para coro mixto los hizo Ángel
Miret y la adaptación de la letra al
español un tal Valeriano Orobón
Fernández nacido en La Cistérniga provincia de Valladolid.
Junto a la letra se señalaba que
esta canción, de carácter sindicalista, la habían traído a España
unos anarcosindicalistas alemanes y se había hecho popular,
sustituyendo a la tradicional canción anarcosindicalista española
“Hijos del pueblo”. La canción fue
grabada en 1936 por el Orfeó Català de Barcelona bajo la dirección de Francesc Pujol.
La anécdota se sitúa en la
Barcelona de 1932, dónde Alfred Schulte, un técnico en fabricación de herramienta en
paro y miembro de la SAJD (Juventud Anarcosindicalista de
Alemania) de Wuppertal, se encuentra como invitado de
Orobón, por entonces encargado de comunicación y cultura
para la CNT-AIT. Al parecer,
Schulte cantaba la “Warschawjanka” en la bañera cuando
Orobón irrumpió en el baño y
excitado le pidió el texto, que
tanto tiempo llevaba buscando;
traduciéndolo ya ese mismo día

con ayuda de Hilda, su esposa
de origen alemán.
En 1871, un obrero francés
que había participado en la revolución de 1848 y en la Comuna de
París, Eugène Pottier, escribió la
letra de la que pasaría a ser “La
Internacional”, el himno de los
trabajadores de todo el mundo.
Pottier había organizado a los diseñadores de telas (éste era su
oficio, además de escritor) incorporando su gremio a la AIT (Primera Internacional) desde 1864.
Después de la derrota de la Comuna se exilió en Inglaterra y
EE.UU. pero volvió a Francia en
1880. Murió en 1887, sin escuchar cantar La Internacional. La
letra en castellano ese idioma
que en el mundo se llama español así dice; español así dice:
“¡Arriba, parias de la Tierra!/ ¡En
pie, famélica legión!/ Atruena la
razón en marcha:/ es el fin de la
opresión./ Del pasado hay que
hacer añicos./ ¡Legión esclava en
pie a vencer!/ El mundo va a
cambiar de base./ Los nada de
hoy todo han de ser./ Agrupémonos todos,/ en la lucha final./ El
género humano/ es la internacional./ Ni en dioses, reyes ni tribunos,/ está el supremo salvador./ Nosotros mismos realicemos/ el esfuerzo redentor./ Para

hacer que el tirano caiga/ y el
mundo esclavo liberar,/ soplemos la potente fragua/ que el
hombre nuevo ha de forjar./
Agrupémonos todos, en la lucha
final./ El género humano es la internacional./ La ley nos burla y el
Estado/ oprime y sangra al productor;/ nos da derechos irrisorios,/ no hay deberes del señor/
Basta ya de tutela odiosa,/ que la
igualdad ley ha de ser:/ No más
deberes sin derechos,/ ningún
derecho sin deber/ Agrupémonos todos,/en la lucha final./ El
género humano/ es la Internacional.” -puño derecho en alto
los comunistas, e izquierdo los
socialistas y socialdemócratas.
Atando cabos, en las barricadas actuales de las revueltas populares aunque el actual presidente del Gobierno de España
no se aclare en lo del puño en
alto y en otros desvaríos -en el
boxeo, al campeón el árbitro le
levante el derecho si mal no recuerdo-, al parecer ha encargado a Juan Gabriel Rufián Romero, el desconcertante y sorprendente diputado del Congreso
de Diputados de España, que
busque algún músico híbrido
para que escriba un texto mixto
de “Hijos del Pueblo”, “La Internacional” y “Els Segadors”.
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CONTRA
CORRENT

Albert
Soler

Miquel Esteve
 ESCRIPTOR

«Prefereixo estar entre putes que
entre polítics, elles són honestes»
Després de l’èxit assolit amb «El joc de
Sade» i «La ﬁ dels secrets», Miquel
Esteve debuta en la novel·la negra amb
«No deixis mai de mirar el cel», situada
entre l’estiu i la tardor de 2015 a
Barcelona i que ben aviat té previst
presentar a diverses ciutats de Girona
P

Mirar el cel és perillós?
Per una banda és perillós, pots ensopegar. Però per l’altra està molt bé, perquè
transcendeixes i sempre tens esperança.
P Al llibre surt una agència matrimonial.
Aquests negocis tenen alguna utilitat?
R Avui en dia, no. Les xarxes socials han
apropat moltíssim les relacions humanes,
tot i que també és cert que a vegades el que
fan és distanciar-les. Però en el tema de contactes s’ha avançat moltíssim, les agències
matrimonials han perdut una mica la seva
raó de ser.
P I els Mossos, que també hi surten, tenen alguna utilitat?
R Home, sí. Per desgràcia per garantir que
la llei es compleixi, hi ha d’haver algun poder coercitiu. Està clar que l’ésser humà incompleix la llei, sovint se la passa pel forro.
P Per què mata la gent?
R El crim és tan antic que ja surt a la Bíblia,
i fixi’s que la gent mata per ego. I l’ego el
mouen els diners, el poder i el sexe.
P L’altra gran pregunta de la humanitat
és: per què els joves no llegeixen?
R Avui en dia llegeixen menys perquè tenen una oferta virtual fabulosa. La lectura
és apassionant, perquè és el lector qui ha
d’acabar de perfilar els personatges. Els joves d’avui estan educats en la immediatesa,
R

a tenir-ho ja tot fet.
P Escrivint novel·la negra, llegeix les notícies de successos als diaris?
R El primer que faig en llevar-me és meditar una estona. Però tot seguit sempre miro
un parell de webs de notícies per posar-me
una mica al dia.

P Mira amb més atenció les notícies de
política o els successos?
R Vol dir que hi ha gaire diferència?
P Diria que cada cop menys.
R Per això no n’estic segur. De fet, les que
llegeixo amb atenció són les d’Economia,
perquè en realitat és la meva professió. I

com que soc escriptor, també m’agraden les
de Cultura. Potser la política és el que menys
m’interessa de tots. I no perquè cregui que
no té a veure amb el nostre dia a dia, sinó
per la poca credibilitat que em mereix. Soc
dels que pensen que el sistema polític necessita regenerar-se molt.
P La política catalana dona per a una novel·la negra?
R El que hi dona és el tema de València i el
PP, segur que s’hi posa en Ferran Torrent.
Ara, que aquí hem tingut tota la trama del
Palau de la Música, l’afer de la família Pujol...
Déu n’hi do, la nostra corrupció.
P A més del gènere negre ha tractat la literatura eròtica. Es troba més còmode
entre criminals o entre putes?
R Entre putes, ho tinc claríssim (riu).
P Perdó, volia dir entre polítics o entre
putes.
R També entre putes, home. Sap què passa,
les putes no menteixen, en la seva feina són
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De set en set
Ignasi Riera

La por
reencarnada

E

l juliol de l’any
passat publicava,
en aquests papers, un
article sobre el darrer
poemari, Dèmens, de
Màrius Sampere. La mort del poeta
m’imposa aquest bis. Havia nascut fa
noranta anys al barri barceloní del Guinardó, no gaire lluny del de Vallcarca,
d’on érem els de casa. Amb el temps,
ell va acabar a Santa Coloma de Gramenet. I jo, a Cornellà. M’ho feia notar:
“Jo, del Besòs; tu, del Llobregat.” Al llibre Off Barcelona, vaig publicar un
poema seu. Com que era un corrector
finíssim, i un melòman notable, em va
enviar una nota: hi havia un error puntual en la meva versió del seu poema.
Tenia raó. Fèiem broma: “Això ens
passa perquè ens tenen segrestats
dos rius masegats per la voracitat barcelonina.”
Si el 1970 havia tingut lloc El Price
dels poetes –la crònica fílmica de Pere
Portabella no la hi podrem agrair
mai–, el 1995, i al Palau de la Música,
commemoràvem el vint-i-cinquè aniversari d’aquell esdeveniment. Per
cert: se’ns acabava de morir l’Ovidi
Montllor. I un dels motors de l’esdeveniment va ser l’enyorat Quim Horta,
amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona. En aquell cas, com que m’havien triat com a presentador (amb
crosses) de l’acte, vaig voler que hi fos
Sampere. (Més d’un periodista cultural, ai las!, em preguntava: “I aquest,
qui és?”) Doncs bé: al seu darrer poemari, el poeta denunciava que “la bèstia és la por reencarnada”. I ens convidava a viure: “Hi ha tantes coses per
acabar que mai no és d’hora ni tard.”
Ens cridava a favor de la revolta: “Per
què, dòcils, seguir / el curs del temps?
/ Si el temps no existeix / sinó la voluntat / d’invertir-lo? / Germans, estúpids, / què feu tan obedients?”
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La gresca
d’una bresca
JOSEP BALLBÈ
I URRIT
STAVA tip de sentir -massa sovint- en Mariano Rajoy i els seus “escolans” invocant el dret a la presumpció d’innocència. Celebro que
hagi prosperat la moció de censura i
probablement desaparegui del mapa
polític. Ja n’hi havia prou de tripijocs, titelles, cagamandúrries i corruptes. Bon
vent i barca nova! No sé, però, si sortim
del foc per caure a les brases. El panorama que agafa en Pedro Sánchez requerirà afinar molt bé les tecles. S’ho ha
de gruar molt bé, rodejat d’una trepa de
presumptes voltors.
Aplico el mateix sedàs del PP a l’antiga CiU i als socialistes. Després dels
casos Pujol, tres per cent i Palau de la
Música, ara s’ha destapat un més que
probable nou front al si de la Diputació
de Barcelona. De ben segur que no serà
el darrer. Sense oblidar els ERE a Andalusia. M’aturo ací perquè el llistat podria fer-lo arribar al final de la columna. Enlloc no hi ha un sol pam de net.
Això em dol molt i molt. No hi ha dret!
Quan incideixo en la corrupció, em
bull la sang. És ací que recordo la moralitat d’una faula (Félix María de Samaniego): “A un panal de rica miel cien mil
moscas acudieron, que por golosas murieron, presas de patas en él”. Al bell mig
d’aquest sarau, més d’un es preguntarà què hi pinta tot plegat. Doncs bé: ja
he volgut avançar-ne pinzellades amb
el títol. Metafòricament, la mel ve a ésser el diner fàcil. I la bresca, allò que quan jo era un marrec, a la meva època estudiantil- en dèiem “el patio de mi
casa”. És a dir, el panorama polític, que
certament és molt particular...
...Estem envoltats, a tort i a dret,
d’una trepa d’impresentables. Massa
gent es deixa enredar quan arriba a ocupar càrrecs de responsabilitat. Obliden
la perspectiva social i es deixen esquitxar per la flaire dels calés. La faula -com
els adagis- ens marca els corriols per on
hem d’entomar la consciència de la integritat.
Pocs dies després de canviar el govern de Madrid i el d’ací, faig un prec
humil als dos nous “presis”. Tenint en
compte que, a cap dels dos, no els ha
escollit el poble. Tal vegada no em faran
cap cas. Jo, però, no defalleixo: lluny de
jurar o prometre el càrrec, poseu-hi collons... I allunyeu-vos de tota dolçor malaltissa. Molta sort!
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