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I n S t r u c c I o n S  d ' ú S
Teniu a les mans el primer calendari d'Advent de Núvol. Hi 

trobareu les nostres recomanacions culturals per a aquestes 
festes. Hem fet una tria de llibres, concerts, espectacles, jocs de 
taula, revistes... que podeu regalar o us podeu regalar aquests 

dies. Ja ho diuen: Per Nadal, qui res no estrena res no val. 
I us preguntareu: si això és un calendari d'Advent, on són les 

llaminadures? Al peu de cada article hi trobareu una recompensa, 
que podeu obtenir si us feu subscriptors de Núvol o renoveu la vostra 

subscripció. Gràcies a la complicitat de teatres, auditoris i editors, 
hem reunit molts premis, que poden ser vostres. Trieu el que més 

us agradi i escriviu-nos a subscriptors@nuvol.com per fer-ne la 
reserva. Tingueu en compte que disposem d'un nombre limitat de 

recompenses i que les adjudicarem per estricte ordre de subscripció. 
A les pàgines finals, hi anunciem els guanyadors dels Premis Núvol 

2018. Deu premis, un per a cada secció de Núvol, per a deu artistes, tots 
menors de 40 anys, que enguany han fet una obra extraordinària.

Gràcies pel vostre suport. 
Entre tots continuem escampant el Núvol!
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Baula de la nit, d'Aina Torres Rexach | Pagès Editors

El lector d’Aina Torres Rexach (Barcelona, 1984) s’adona que llegeix 
alguna cosa singular en veure temes presentats en contextos diferents 
dels acostumats. Té al davant una realitat com mai abans havia vist i, 
conseqüència directa d’aquest estranyament, comença a percebre les 
coses d’una altra manera. Com deia Maria Mercè Marçal: «la poesia 
porta a l’ull de l’huracà». 
Enric Umbert

Sala Màquines | 12.45h a les 13.10h 

Permagel, d'Eva Baltasar | Club Editor

Eva Baltasar és una gran poeta, tal com ho testimonia 
una carrera ben consolidada de publicacions i premis. 
Però ho seria igual si només coneguéssim l’estil de la 
seva prosa, elegant i carregada d’imatges atrevides, 
sensorials i vigoroses, fora dels tòpics. Frases curtes, 
enèrgiques. Permagel (Premi Llibreter 2018) és 
una novel·la personalíssima, bella, sorprenent. 
Miracle Sala

Sala Bàscules | 18.15 h a les 18.55 h 

El barri de la Plata, de Julià Guillamon 
| L'Avenç

Julià Guillamon manté un vincle distingit amb el 
bressol  i indaga en el Poblenou dels seixanta 
i setanta. El barri de la Plata és un àlbum de 
família narrat, sense paper de ceba. Qui vulgui 
hi trobarà una claríssima novel·la. També podem 
parlar d’una crònica cultural. O d’un catàleg 
comercial. Literàriament, és un banquet. 
Gerard E. Mur

Sala Bàscules | 11.00 h a les 11.25 h

El tumor, de Toni Soler | Anagrama

Toni Soler ens parla del seu pare, Antònio Soler, un 
home treballador, discret i de poques paraules, que 
va morir víctima d'un tumor. L'autor es proposa de 
fer cirurgia sobre un altre tumor, aquest metafòric: el 
d'un dolor incomprès que no va saber pair quan era 
adolescent i que en certa manera l'ha acompanyat 
de manera larvària durants tots aquests anys. 
Bernat Puigtobella

Sala Màquines | 16.05 h a les 16.30 h

MERCAT  
DE NADAL  
DEL LLIBRE

Sant eloI

per Sant eloi,  
la tassa plena

c a l e n d a r i  d ' a d v e n t

Subscriu-te a núvol i emporta't aquesta recompensa 
Reserva el teu exemplar a: subscriptors@nuvol.com

emporta’t un exemplar del llIBre  
que méS t’aGradI   
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L'art de portar gavardina, de Sergi Pàmies 
| Quaderns Crema

Vet aquí una lluita contra un personatge literari. Pàmies dona voltes 
sobre la manera com s’ha escrit i definit fins ara. Aquests són uns 
relats despullats de pedanteria i d’impostura. L'autor ha destruït les 
barreres del pudor i les construccions retòriques i s’ha presentat de la 
manera més crua possible. Entomar aquest risc ha pagat la pena. 
Marina Porras

Sala Màquines | 13.15 h a les 13.45 h

El far, de Maria Carme Roca 
| Columna

A El far, Premi Prudenci Bertrana 2018, s’hi explica 
una dramàtica història d’amor. I també  històries 
de gelosia, d’enveja i d’un odi que esdevé mortífer. 
Vistes des de dins, hi ha relacions familiars que 
semblen un vesper. Maria Carme Roca descriu 
pensaments i sentiments que, si fossin teies 
enceses, cremarien tot el que troben pel camí. 
Teresa Costa-Gramunt

Sala Cocció | 18.05 h a les 18.50 h

Mare de llet i mel, de Najat El Hachmi | Edicions 62

La Fàtima és una dona del Rif que ja adulta, casada i mare, deixa la 
seva família, el poblet on ha nascut, i emigra sola amb la seva filla a 
Catalunya, on malda per tirar endavant. Articulada com un relat oral 
en què la protagonista torna al cap dels anys de visita a la casa familiar 
ens parla de l’escissió profunda que hi ha entre aquests dos mons. 
Francesc Ginabreda

Sala Cocció | 18.05 h a les 18.50 h
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Els camins de la llum,  
de Coia Valls | Rosa dels Vents

El protagonista d'aquesta novel·la és un 
nen esquiu i revolucionari. La revolució d’en 
Louis Braille l’hem d’entendre com un acte 
de superació: perd la vista gradualment. Li 
caldrà tenacitat i enginy per superar obstacles 
i acomplir somnis. Ho aconseguirà. Valls situa 
la trama a la França del segle xix, un temps 
marcat també per la revolta i l’esperança. 
Gerard E. Mur
 
Sala Màquines | 11.10 h a les 11.35 h 

MERCAT  
DE NADAL  
DEL LLIBRE
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TRIo D’ASoS 
— Nadal a Filmin

ilminCat continua posant el cinema i les noves 
sèries a l'abast del públic catalanoparlant 
amb un catàleg que ja compta amb 2.270 
títols. Entre les produccions que incorpora 
aquesta temporada destaquen el thriller eco-
lògic Jordskott; La ciudad y la ciudad, una 
adaptació de la novel·la de China Miéville; i 

The Restaurant, la sèrie  més cara de la història audiovisual 
de Suècia. 

Aclamada per la crítica internacional, Jordskott narra 
la història de la comissària Eva Thornblad. Set anys des-
prés de la desaparició de la seva filla, Eva torna al poble 
on se’n va perdre la pista. La pèrdua d’un altre nen en el 
mateix indret farà que iniciï una nova investigació que 
revelarà molt més del que podia imaginar. 

Tot i que en aparença pugui semblar una nova adap-
tació dels ingredients de la novel·la negra nòrdica a la 
petita pantalla, en destaca el discurs a favor del respecte 
al medi ambient. «A Escandinàvia tenim un folklore ben 
establert que la majoria de gent coneix, però que mai 
s’havia filmat correctament.» La sèrie, repleta de misteri 
i emocions, transmet un missatge urgent per a la huma-
nitat: viure en harmonia amb la naturalesa. 

Una altra producció que presenta elements típics d’un 
cas d’assassinat de manera força diferent a d’altres thrillers 

és La ciudad y la ciudad, una adaptació a la pantalla del com-
plex univers de la novel·la de China Miéville, ambientada en 
un temps indeterminat a la frontera de dues ciutats d’Eu-
ropa de l’Est.

«Pot semblar que el que fa Miéville en el llibre sigui pura 
fantasia, però no crec que ningú que visqui en una gran ciu-
tat hagi de buscar gaire per reconèixer que neguem cons-
tantment a les persones que viuen al nostre voltant», afirma 
David Morrissey (el governador a The Walking Dead), que 
interpreta a un detectiu que ha d’investigar la mort d’un jove. 

Captivadora és, també, la sèrie més cara que mai s’ha 
fet a Suècia, The Restaurant. «Parlem d’un pressupost 
folgat que permet retratar els problemes i anhels d’una 
família burgesa al llarg de 25 anys i, a la vegada, relatar 
com es va construir l’admirat estat del benestar en un 
país que, com molts altres, va sortir ferit de la II Guerra 
Mundial», afirma el director Harald Hamrell.

«Ara bé —continua— a l’hora de posar-nos a escriure 
el guió vam haver d’oblidar tot el que havíem après sobre 
la història de Suècia i fer el nostre relat. Si haguéssim 
escrit una lliçó d’Història no hauria interessat el públic. 
Hem volgut trobar l’equilibri.» I i tant si l’han trobat!

Subscriu-te a núvol i emporta't aquesta recompensa 
Reserva el teu abonament a: subscriptors@nuvol.comEMPORTA’T uN ABONAMENT ANuAL A fIlmIn

Cristina Capdevila 

Santa BIBIana

per Santa Bibiana, plou 
trenta dies i una setmana

c a l e n d a r i  d ' a d v e n t
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Petita festa
— Toti Soler i Gemma Humet

D
esprés de vuit anys de col·laboracions 
puntuals, Toti Soler i Gemma Humet 
s’han decidit a gravar un disc con-
junt. L’aventura que va començar amb 
«Penyora d’amor», materialitzada a 
Raó de viure (Satélite K, 2011), va anar 
agafant normalitat fins que el duet s’ha 

decidit a editar Petita festa (Satélite K, 2018).
El CD el conformen un total de disset cançons que 

basculen sobre quatre eixos bàsics en la carrera de Toti 
Soler: el treball al costat d’ovidi Montllor, la influència 
de la cançó francesa, la passió per musicar poesia i el 
disc Liebeslied (Edigsa, 1972), el camí iniciàtic marcat pel 
pare de Toti Soler en l’art de musicar poemes.

La figura d’ovidi Montllor com a cantautor sempre va 
estar lligada a la de Toti Soler. De fet, l’obra de Montllor 
no s’entén sense l’aportació del geni de la guitarra. De 
tots aquells anys que van compartir, en Toti n’ha rescatat 
i adaptat quatre de les cançons més emblemàtiques. Al 
toc alegre i mediterrani de la guitarra de Soler, la lletra 
pren un fort protagonisme, una reivindicació de la cultu-
ra pròpia i de no amagar-nos de ser qui som, amb orgull.

Un altre grup el conformen les cançons franceses: 
«Richard», «Cançó per al camperol», «Fills de...» i «A 

tots els infants». o el que seria el mateix: Léo Ferré, 
Georges Brassens, Jacques Brel i Boris Vian. De l’iniciàtic 
Liebeslied, el mestre de la guitarra catalana en rescata 
dues peces: «Liebeslied» i «Petita festa». Sorprenent és 
la nova mirada a «Liebeslied», que ha vestit amb una 
jaqueta nova tant en l’acompanyament de guitarra com 
en la melodia cantada, amb molta més harmonia i ele-
gància que a la versió primitiva. 

He deixat per al final la figura de Gemma Humet, ja 
que sense ella aquest disc no s’elevaria de la manera que 
ho fa. Soler ha estat molt hàbil triant la millor cantant que 
podia vestir totes les peces, sabent-hi donar tota l’emoció 
que cada cançó necessitava. La feina vocal d’Humet no 
ha estat fàcil ja que moltes de les cançons tenien una 
complexitat melòdica a l’hora de ser cantades. Humet 
les ha superat totes i a sobre hi ha sabut imprimir el 
sentiment adequat en cada cas, amb una elegància que 
no et deixa indiferent. A través de la seva veu sentim 
l’alegria, la tendresa, la tristesa i sobretot la constatació 
d’estar gaudint d’una petita festa. Una petita festa solità-
ria, només per a nosaltres. Aquí Humet es mostra com la 
gran dama de la cançó catalana. El vestit que li ha propo-
sat Soler treu d’ella el bo i millor i fa que la interpretació 
de tota aquesta colla de clàssics assoleixi l’excel·lència.

Subscriu-te a núvol i emporta't aquesta recompensa 
Reserva les teves entrades o el disc a: subscriptors@nuvol.com

GuANYA uNA ENTRAdA dOBLE PER A uN CONCERT  
dE totI Soler I Gemma Humet O EL dISC
14 de desembre | Centre cultural Terrassa
24 de febrer | Festival Barnasants

Àlex Gómez-Font

Sant franceSc xavIer

al desembre i al gener, 
busca un bon recer

c a l e n d a r i  d ' a d v e n t
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hakespeare explica la història de Pèricles i la 
seva família, que fugen de la injustícia i la guer-
ra. Separats pels capricis de la mar, aniran a 
raure a diferents ports, on la fortuna els trac-
tarà amb duresa abans no els permeti retro-
bar-se, molts anys després. Aquesta història, 
que va passar fa alguns milers d’anys, l’explica 

ara Diana en un camp de refugiats actual a Lesbos, compa-
dida d’una nena que durant la fugida del seu país ha quedat 
separada de la seva família. La criatura només plora, porta 
dies sense menjar ni beure, i la narradora aconsegueix cri-
dar la seva atenció i fins i tot fer-la participar en la història, 
com fan altres companys. Els mateixos refugiats encarnen, 
doncs, els personatges de l’obra de Shakespeare, i així tenim 
una companyia de nou actors interpretant, a més del paper 
de refugiats, els trenta-tres personatges de l’obra original. 
No és el primer cop que cançons d’origen aliè a Shakespeare 
s’utilitzen per fer Shakespeare. En aquest cas, les cançons 
són de Lluís Llach, tan lligades a la Mediterrània com ho 
estan els personatges de Pèricles o els refugiats d’avui dia; la 
música és un element que connecta els dos mons. Es tracta 
d’una component elaborada de l’obra que devem a Andreu 
Gallén i sobre la qual la coreografia d’Ariadna Peya actua 
com a reforç emocional.

Bona feina també la dels actors, versàtils, ballant i 
cantant; bons solistes i bon cor, sempre compacte. El 
pes de la funció el porten Mercè Martínez (narradora 
i alcavota) i Roger Casamajor (Pèricles). Ella continua 
aportant la seva classe quan trepitja un escenari; llàsti-
ma que no li hagin assignat més paper com a cantant. A 
ell no li coneixia la faceta de cantant i val a dir que ha 
estat una agradabilíssima sorpresa; a més, les paraules 
de Shakespeare (en la traducció de Salvador oliva) són 
tan plaents com la bona música quan es diuen bé, com 
ell fa. De la resta de la companyia, molt homogènia, 
destaquem dos noms: els d’Aina Sánchez (Thaïsa) i Elena 
Tarrats (Marina).

Maremar no és un espectacle del qual se surti amb un 
somriure als llavis, ni té aquella cançó triomfal que tot el 
teatre podria taral·lejar en acabada la funció, ni té una 
posada en escena espectacular. Més aviat al contrari: la 
posada en escena és austera; el teatre és ben ple, però 
cadascú s’enduu la seva cançó a casa i no hi ha somriu-
re possible perquè malgrat que l’obra de Shakespeare 
té final feliç, la realitat és tossuda. Aquest cop, Dagoll 
Dagom i el seu director Joan Lluís Bozzo ens proposen 
una obra diferent i també val molt la pena d’anar-hi.

 Sílvia Pujalte

Subscriu-te a núvol i emporta't aquesta recompensa 
Reserva les teves entrades o el disc a: 
subscriptors@nuvol.com

GuANYA duES ENTRAdES O uN dISC dE maremar 
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És Nadal 
Clàudia Rius

Equipo Crónica. Pim-Pam-Pop, 1971. Col·lecció 
Rafael Tous. © Equipo Crónica –drets de coautor
Manolo Valdés, VEGAP, Barcelona, 2018

Finals dels anys 60: en una Catalunya sota 
la repressió franquista, els artistes com-
parteixen els ideals de renovació gene-
racional que estan esclatant fora de les 
fronteres, amb moments revolucionaris 
com el maig del 68. Són anys de tensió 
i entusiasme, rebuig i novetat. Davant 
de tot això, quina era la reacció de l’art? 
El Museu Nacional presenta l’exposició 
«Liberxina», on exposa l’emergència del 
Pop Art i la Nova Figuració, en uns anys en 
els quals, malgrat la repressió, els artistes 
catalans van connectar amb la moderni-
tat internacional i la van plasmar en nous 
paradigmes com el pacifisme, la revolució 
sexual, la crítica al capitalisme i l’explora-
ció dels límits de la creativitat individual. 

Del 16 de novembre de 2018 al 22 d'abril de 2019
museunacional.cat

Lee Miller, Eileen Agar i l'escultura Golden Tooth, Londes,1937

Lee Miller tenia 19 anys quan Condé Nast, 
fundador de la revista Vogue, la va veure 
passejant per Manhattan i li va preguntar 
si volia ser model. Un any més tard, Miller 
ja era una de les cares més reconegudes 
dels anys vint, i no només això, sinó que 
sorprenia els seus fotògrafs tot pregun-
tant aspectes tècnics de la feina. El futur 
de la jove no era davant de la càmera, 
sinó darrere. Havia trobat la seva gran 
passió, que la portaria a viatjar a París, 
experimentar amb la fotografia i mou-
re’s en el cercle surrealista, es convertiria 
així en una referent, que exerciria de cor-
responsal de guerra a la Segona Guerra 
Mundial. Ara, la Fundació Miró contextu-
alitza i posa en relleu la seva obra.   

Del 31 d’octubre al 20 de gener
fmirobcn.org

Pablo Picasso, Desemparats, Barcelona, 1903
Pastel i carbonet sobre paper, 47 x 40 cm
Museu Picasso, Barcelona
Aportació de l'Ajuntament de Barcelona, 1963
Museu Picasso, Barcelona. Fotografia, Gasull Fotografia.
© Successió Pablo Picasso, VEGAP, Madrid 2018

Picasso va viure a París, però quin impac-
te va tenir la ciutat francesa en ell les 
dues primeres vegades que la va visitar? 
El pintor va viatjar a la capital per pri-
mer cop el 1900, quan tot just tenia 19 
anys. La ciutat estava en plena eferves-
cència per la celebració de l’Exposició 
Universal, i l’art modern ocupava un lloc 
destacat arreu. L’exposició Picasso des-
cobreix París relata aquesta experiència, 
però també la de 1901, quan el crític d’art 
Felicien Fagus va escriure un article exal-
tant l’obra del malagueny. Alguns artistes 
com Cézanne, Delacroix o Manet estan 
representats a la mostra, gràcies als 
préstecs efectuats pel Museé d’orsay i el 
Museé National Picasso-París. 

Del 21 de setembre al 20 de gener
bcn.cat/museupicasso

Santa BàrBara

casa regalada,  
més cara que comprada

c a l e n d a r i  d ' a d v e n t

MNAC | liberxina, pop i nous 
comportaments artístics, 1966·1971

FuNdACIó MIRó | lee miller  
i el surrealisme a la Gran Bretanya

MuSEu PICASSO 
picasso descobreix parís

4
— a les sales dels museus
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És Nadal 

El fons del MACBA té un total de 5.248 
obres, però mai fins ara les havia 
exposat de forma permanent. Sota el 
nom d’Un segle breu, el museu dona a 
conèixer les seves peces a través d’una 
mostra perdurable en el temps. La col-
lecció permet entendre que a les prime-
res dècades del segle xx hi va haver una 
ruptura amb les formes d’art establer-
tes, i quines conseqüències ha supo-
sat això fins avui en dia. La Col·lecció 
MACBA vol construir noves narratives 
sobre la modernitat i l’època contem-
porània; per tant, el que veiem exposat 
no és només una selecció de les seves 
obres més importants, sinó també un 
recull al voltant de temes com art i acti-
visme, art i carrer, feminisme o el punk.

Permanent | macba.cat

Era l’any 2003 quan per primera vega-
da els estudiosos van poder accedir al 
patrimoni personal del cineasta Stanley 
Kubrick. Els arxius contenien una gran 
quantitat de material: documents de 
recerca i producció, guions, corres-
pondència, vestuari, càmeres… Ara, el 
Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona acull i exposa aquestes relí-
quies. El centre català mostra continguts 
inèdits, com ara entrevistes d’actors i 
directors col·laboradors del cineasta, o 
una nova instal·lació audiovisual biogrà-
fica. A més, el CCCB ha tingut la sort que 
enguany fa 50 anys que es va estrenar el 
film 2001: una odissea a l’espai, i la insti-
tució pot mostrar peces fetes expressa-
ment per a aquesta efemèride.

Del 24 d’octubre al 31 de març | cccb.org

Antoni Tàpies. Llençol amb signatures de 
diverses persones , 1974. Mides variables. 

Fundació Antoni Tàpies, Barcelona

El 1977, en una entrevista que l’escriptora 
Montserrat Roig fa a Antoni Tàpies, el pin-
tor recorda el grup artístic Dau al Set dient 
que no tenien "una tendència política molt 
clara, molt definida, però la idea era que 
estàvem oprimits i que tota la situació era 
catastròfica, sobretot contra Catalunya». 
Ara, la Fundació Tàpies presenta l’expo-
sició Antoni Tàpies. Biografia política, on 
no es vol parlar de la ideologia de l’artista 
en el seu dia a dia sinó dels missatges 
polítics rere les seves creacions. Antoni 
Tàpies va néixer el 1923 i va morir el 2012. 
Va viure, doncs, la república, la posterior 
guerra civil, la dictadura franquista i la 
transició democràtica. Com plasma tot 
això en el seu art?

Del 8 de juny al 24 de febrer | fundaciotapies.org

MACBA | un segle breu CCCB | Stanley Kubrick FuNdACIó TàPIES 
antoni tàpies. Biografia política

Sis dels museus més destacats de Barcelona presenten 
exposicions molt variades aquest final d’any, i celebren així 
l’arribada del 2019. Us proposem una ruta per aquests espais 
expositius que ens transporten de la pintura a l’escultura, de 
París a Amèrica, i que constaten que visitar museus és una 
activitat cultural enriquidora tinguem l'edat que tinguem.

Subscriu-te a núvol i emporta't aquesta recompensa 
Reserva la teva entrada a: subscriptors@nuvol.com

emporta’t una entrada pel muSeu  
que méS t’aGradI
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VICToR 
CATALÀ

ls clàssics tornen amb obstinació. Club Editor 
recupera la narrativa breu de Víctor Català, en 
quatre volums. Si l'any passat Maria Bohigas 
publicava el primer volum amb Jubileu i Vida 
mòlta, enguany ha sortit el segon volum de 
Tots els contes, que inclou Contrallums i La 
Mare Balena, amb un postfaci de Blanca Llum 

Vidal. D'altra banda, Edicions Vitel·la tot just n’ha recuperat 
la poesia completa, en un volum a càrrec d’Enric Casasses. 
Us deixem amb tres valedors de la Caterina Albert.

Subscriu-te a núvol i emporta't aquesta recompensa 
Reserva el teu exemplar a: subscriptors@nuvol.comemporta’t un exemplar d’aqueSt llIBre

Santa elISa

tota fortuna comença  
per un ral

c a l e n d a r i  d ' a d v e n t
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«A mi em deixa "sempre en peu de sorpresa fresca", 
per dir-ho a la seva manera, que una persona amb 
una sensibilitat tan delicada, quan vol, i tan atenta a 
tota mena de matisos, parli de fets tan durs i conti 
històries tan intenses, que a vegades arriben a una 
cruesa límit. Però la bellesa ho nimba tot, i el llegidor 
surt d’aquests inferns sabent que ha estat trepitjant 
paradisos, també. Molts i diversos paradisos i que tots 
en fan un, un món: el seu.»
Enric Casasses

«A víctor Català té poc sentit penjar-li etiquetes, 
ja siguin la de catòlica, la de propietària, la de 

modernista o la de feminista. Ara bé, que aquestes 
categories li vagin balderes no ens hauria d'impe-
dir de copsar la centralitat que tenen les dones en 
la seva obra i la denúncia de la violència ancestral 

que s'exerceix contra elles.»
Blanca Llum Vidal

«la víctor, com diu en una entrevista que li fa 
Baltasar Porcel per Serra d’Or l’any 1965, és tota ulls: 
«He estat, i soc, una gran observadora: m’interessa 
veure-ho, mirar-ho tot, tant si és una persona com 

una paret.» És tenaç i persistent en aquesta operació 
d’engolir el món per la mirada i s’interessa particular-
ment per tot allò de què una comunitat no vol parlar, 

pels desgraciats, els tolits, els marginats de la societat. 
I no ho fa des del dogma d’una ideologia concreta, 

sinó retratant-los amb totes les contradiccions de què 
som capaces les persones. Si és fidel a alguna cosa és 

al que té la realitat de canviant, il·lògica i atzarosa»
Martí Sales

5
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nguany l'editora de Quaderns Crema, 
Sandra ollo, ens felicita el Nadal amb 
dues novetats transgressores que 
tenen la virtut de sacsejar-nos davant 
el risc de viure les festes de manera 
mesella i adotzenada. Àngel Casas 
sorprèn amb Nadal? No, gràcies, un 

recull d'antinadales, versos que subverteixen les 
típiques cançons, dècimes i estampes nadalen-
ques amb rimes ara sornegueres, ara escatològi-
ques. Casas truca els versos de cançons tan cone-
gudes com «A Betlem me'n vull anar», «White 
Christmas'» o el famós «Fum, fum, fum», però 
també ens serveix dècimes rebels en què qüestio-
na la parafernàlia de les festes: «El ventre em 
rebenta els pantalons, / vull vomitar i no trec ni 
rosegons. / Per fer baixar la teca i els torrons / 
demà ens cruspirem els canelons». 

Quaderns Crema també publica Contes de 
Nadal políticament correctes, de James Finn 
Garner, autor del celebrat Contes per a nens i 
nenes políticament correctes (1995), que en el 
seu moment va traduir Quim Monzó. James 
Finn Garner ha tunejat relats clàssics d'aques-
tes festes amb voluntat paròdica, sempre a 
favor de l'humor i subvertint l'esperit doctri-
nari. Les històries de Glaç, la persona de neu, el 
Trencanous, Rudolph, el ren del nas apoderat o 
el famós avar Mr. Scrooge de Dickens s'hauran 
d'adaptar als constrenyiments del llenguatge 
políticament correcte. Aquí la gallineta cega té 
discapacitat òptica i l'arbre de Nadal es decora 
de la manera més ecumènica i inclusiva pos-
sible, amb estrelles de David, menoràs, dracs 
orientals i grues de paper xintoistes, yin-yangs, 
creus egípcies, pals d'Yijing, cartes de tarot i 
tota mena de mandales. Un antioxidant per al 
greix d'aquestes festes.

Nadal? 
No, gràcies 

Ona Salvans

emporta’t un exemplar d’aqueSt llIBre
Subscriu-te a núvol i emporta't aquesta recompensa 
Reserva el teu exemplar a: subscriptors@nuvol.com
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PHILIP 
GLASSP

hilip Glass, considerat pioner del minima-
lisme, protagonitzarà l'any vinent un petit 
cicle al Palau de la Música Catalana que 
presentarà la seva obra de manera trans-
versal. La trajectòria de Philip Glass ha estat 
marcada per l’acostament que l’artista ha 
fet a disciplines allunyades de la tradició 

clàssica; en un inici i quan el compositor encara era ben 
jove, es traslladà a París, on començà a estudiar amb 
la mítica pianista i compositora Nadia Boulanger, amb 
qui pogué acostar-se al llegat europeu més clàssic per 
després tornar-se’n a allunyar. Al llarg de la seva car-
rera professional i artística, el músic ha posat en dub-
te les estructures musicals i la tradició de la clàssica 
occidental, aportant-hi sonoritats d’altres cultures, com 
per exemple les orientals, en concret la hindú, a la qual 
s’acostà de la mà del virtuós del sitar Ravi Shankar. Glass 
va crear instrumentacions i ensembles que fins alesho-
res no havien estat relacionats amb la música anome-
nada clàssica.

L’obra de Glass serà aquest 2019 el protagonista del 
cicle dedicat a l’avantguarda musical, en el qual partici-
paran diversos intèrprets, encapçalats pel pianista islan-
dès Vikíngur Ólafsson. Un cop acabat l’hivern, la prima-
vera ens durà quatre concerts més dedicats al mestre 
Glass, entre els quals destaquem el concert interpretat 
pel mateix compositor, el dia 21 de maig de 2019, en què 
ens oferirà les seves Works for piano, juntament amb els 
pianistes Maki Namekawa i Anton Batagov, i l’obra Vessels 
(Koyaanisqatsi), que interpretarà l’orfeó Català. El mateix 
mes de maig, l’organista Iveta Apkalna oferirà un concert 
que posarà en diàleg Bach i Glass, la cantant nord-ameri-
cana Suzanne Vega, juntament amb el Collegium Vocale 
Gent, ens oferirà una interpretació de l’òpera culminant 
del minimalisme clàssic, Einstein on the Beach, i, finalment, 
Francesc Prat es col·locarà al capdavant de BCN216 per 
oferir-nos un concert dedicat al compositor català J. M. 
Guix i Glass.

L’any 2019 es presenta, doncs, minimalista. La pri-
mera parada del cicle Glass serà al Petit Palau el dia 15 
de gener, amb un recital per a piano protagonitzat per 
l’intèrpret islandès Vikíngur Ólafsson, de qui podrem 
escoltar un programa del tot dedicat al compositor 
nord-americà Philip Glass: Opening, i els Études 9, 2, 3, 
15, 13, 5 i 6. Si us feu subscriptors de Núvol podreu obtenir 
com a recompensa entrades per a aquest concert. 

Subscriu-te a núvol i emporta't aquesta recompensa 
Reserva la teva entrada a: subscriptors@nuvol.com

emporta’t una entrada per a aqueSt concert

Mar Medinyà

Sant nIcolau

per Sant nicolau, plou,  
si a déu plau

c a l e n d a r i  d ' a d v e n t
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Benet 
Casablancas

l compositor sabadellenc Benet Casablancas 
estrena la seva primera òpera, L’enigma di 
Lea. Amb text de Rafael Argullol, es repre-
sentarà al Gran Teatre del Liceu entre el 9 
i el 13 de febrer. 

Fer una òpera significa passar a una esfe-
ra superior? És el repte més important de la meva car-
rera i un canvi d'escala compositiva, perquè has de tenir 
en compte la vocalitat, l'escena, la trama, balanç amb el 
fossar... És l’obra d’art total, i el registre dramàtic sempre 
m’ha interessat. Les Set escenes de Hamlet en són un clar 
precedent.

Quins han estat els seus referents del gènere? Quan 
treballo amb un text tinc sempre molt present la lliçó 
de Monteverdi. La música està al servei de les paraules, 
que actuen de catalitzadors de les idees musicals, fins i 
tot en les seves més petites inflexions. 

Quin és el tema de l’obra? L’òpera constitueix un cant 
a la capacitat de l’home per transcendir la seva condició 
humana, amb l’impuls per acaronar l’absolut, per dir-ho 
amb els romàntics. Una proclama dels valors humanís-
tics —amor, llibertat, coneixement— per tal de fer front 
als falsos ídols que ens imposen la societat i assolir la 
realització personal.   

En aquesta recerca, hi haurà un viatge iniciàtic? Sí, 
una quête, com la de Chrétien de Troyes, o recerca de 
l’amant en l’esperit del qual Lea pugui reconèixer els 
efectes de la seva confrontació amb la divinitat i la vio-
lència de la possessió, i compartir el seu secret. Lea té 
un xoc i del seu interior sorgeix una visió, un anhel de 
transcendència, en entreveure la immortalitat; el con-
tacte d’allò humà amb allò diví com a força generatriu 
de la història. Dimensió utòpica que trobem finalment 
en l'art de tots els temps.

Quin és l’enigma de lea? Si poguéssim definir-lo en una 
frase no hauríem escrit l'òpera. Lea som tots i cadascun 
de nosaltres, i cada espectador trobarà en el curs de 
l'obra situacions i emocions intransferibles. La possessió 
divina deixa dins Lea una llavor, la d’una altra realitat, 
però quan la busca ja no la troba. La seva realització 
només arribarà amb l’amor de Ram, un home també 
extraordinari que ha vist la mort. 

l’òpera és en italià. Per què? L’italià és la lingua franca del 
gènere, i té una gran musicalitat. També implica un punt 
de distanciament. Però el cor canta en català —a l’estil de 
la tragèdia grega—, representant la veu del poble i dels 
mateixos espectadors.

Aina Vega

Subscriu-te a núvol i emporta't aquesta recompensa 
Reserva la teva entrada a: subscriptors@nuvol.comemporta’t una entrada per aqueSta Òpera

«lea representa l'anhel 
de transcendència»
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Les dones, els dies  
i les punyetetes de malalt

— Gabriel Ferrater

«
Suprímase lo señalado en la página 27. 
Preséntese nuevas galeradas impresas.» És 
una de les ordres que consten a l’expedient 
de censura de Menja’t una cama. Al censor va 
resultar-li un «atac a la moral» el final del poe-
ma Els polls: «Són polls. Ha sabut / ficar la mà 
al baix ventre d’una vella. / No diem res. És 

el nostre germà / i és el de sempre. L’agafem del braç / i 
sentim com tremola de plaer». I l’ordre és també una de les 
«punyetetes de malalt» que l’editor Jordi Cornudella inclou 
a l’edició crítica de Les dones i els dies (1968), publicada per 
Edicions 62, de labor i valor incalculables. Ferrater imanta: 
per aquella transparència inescrutable, una llengua clara 
i plàstica, un doll de referències, la intensitat de la vida 
feta cançó. 

«És un llibre importantíssim», atesta Cornudella, que 
subratlla els sis anys (!) que Ferrater dedica a Les dones i 
els dies, una llimada compilació de tres poemaris: Da nuces 
pueris (1960), Menja’t una cama (1962) i Teoria dels cossos 
(1966). La producció poètica de Ferrater és brevíssima en 
el temps però deixa «una empremta fortíssima». «La sen-
sació de novetat és immensa per dues raons: pel to, que és 
l’impacte més fort, un to oracional, com de conversa; i per 
l’elecció dels temes, gens poètics, allunyats de la branca 
simbolista, sense grandiloqüència. Ferrater narra fets de la 
vida, les coses que poden passar-li a algú del seu temps.»

«La intenció no ha estat fer una edició comentada.» 
Cornudella ha lliurat un recull «el més complet, net i 

corregit possible». Després dels poemes de Les dones i els 
dies, disposats tal com van sortir publicats el 1968, però 
«esporgats de petites errades», Cornudella agrega un 
estudi (Notes i variants) en què serveix minuciositats que 
ens ajuden a entendre la pràctica totalitat de l’obra de 
Ferrater. Cornudella procura pistes. La comesa de l’editor 
ha estat «ajudar el lector, fer-li la feina fàcil». Solucionar, 
en definitiva, els interrogants que generen confidències 
i anècdotes massa privades per desxifrar-les amb una 
dotzena de lectures. «Corres el risc de l’hermetisme», va 
dir-li l’amic i filòsof José Maria Valverde.

«És poc però és molt i és prou», diu Cornudella per 
resumir el contingut de Les dones i els dies. Una com-
pilació influent («la seva poesia és vigent ara i ho serà 
en el futur») que avui reverbera en poetes com Jaume 
Coll Mariné o Maria Cabrera. Sobre futures sorpreses, 
possibles troballes de papers i paperets, l’editor és clar: 
«Podem trobar alguna carta, o potser versos en algu-
na dedicatòria, però dubto molt que apareguin poe-
mes inèdits». Cornudella voldria arribar al centenari 
del poeta —el 2022— amb tota l’obra al mercat i una 
biografia absoluta. Així serà: fa pocs dies hem sabut 
que Jordi Amat s’ocupa de descompondre la vida del 
poeta. operació colossal. Per altra banda, el reusenc 
dona nom al Premi Sant Cugat de Poesia en memòria 
de Gabriel Ferrater, que té la convocatòria oberta fins 
al 15 de desembre.

Subscriu-te a núvol i emporta't aquesta recompensa 
Reserva el teu exemplar a: subscriptors@nuvol.comemporta’t un exemplar d’aqueSt llIBre

Gerard E. Mur

pont de la Immaculada 
conStItucIó

fes sabates sabater,  
que el nadal ja ve

c a l e n d a r i  d ' a d v e n t

7



17N Ú V O L

a història ho engloba tot i és impos-
sible fugir-ne. Ara bé, no tot hi que-
da registrat. La història, sobretot, 
pertany als que l'escriuen, als seus 
autors. Aquesta idea orwelliana és 
el principi fundacional d'El món d'ahir, 
una revista d'història que recull arti-

cles d'escriptors, periodistes o historiadors de 
renom. Aquesta és la veritable proposta de valor 
del projecte: que, gràcies a aquestes rúbriques 
destacades, el lector es fixi tant en el que es diu, 
com en qui ho diu. Per això, a la portada hi figu-
ren els noms dels autors que hi col·laboren. Tota 
una declaració d'intencions.

Una de les claus de l'èxit és la direcció de Toni 
Soler i Jordi Sellas. La revista es publica trimes-
tralment des del desembre de 2016. Cada número 
consta d'unes 200 pàgines amb una maqueta-
ció espectacular. Els editors de la revista juguen 
amb totes les possibilitats gràfiques per treure el 
màxim rendiment de cada pàgina i convertir la 
lectura en una experiència sensorial: diferents 
tipografies, pàgines de colors, estampats, fotogra-
fies, il·lustracions... Avui la lectura en paper ha de 
poder oferir alguna cosa més que abans.

Encara hi ha un altre motiu pel qual El món 
d'ahir hauria d'estar a la nostra biblioteca: les inge-
rències de la política. En un clima de tensió com el 
que estem vivint, els representants polítics acos-
tumen a servir-se de la història a conveniència, 
com si poguessin apropiar-se'n per tergiversar-la 
en funció de les seves necessitats. Davant la dema-
gògia, El món d'ahir ens recorda que la història l'es-
criuen persones amb noms i cognoms i que, això, 
precisament, fa que sigui una matèria tan rica en 
matisos i tan apassionant.

emporta’t una SuBScrIpcIó anual d'aqueSta revISta
Subscriu-te a núvol i emporta't aquesta recompensa 
Reserva la teva subscripció a: subscriptors@nuvol.com

El món d'ahir

Les dones, els dies  
i les punyetetes de malalt

Isaac Cos
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SI SóN FlorS, FlorIrAN
a Cobla Catalana presenta aquest mes de 
desembre el seu últim disc Si són flors, flo-
riran, que consolida la formació com un 
referent dels nous camins de l’arrel-fusió. Si 
són flors, floriran és el quart treball d’aquesta 
formació de deu músics capitanejada per 
Marcel Casellas, que torna a posar sobre 

l’escenari una proposta d’intercanvi d'instruments, 
improvisació i aspectes propis del jazz al costat del so de 
la cobla. Tot plegat, amb cançó. Així, a partir dels codis 
de la tradició oral, la sonoritat pròpia de la Mediterrània 
i alguns aspectes del jazz, els músics es posen al servei 
dels gèneres més genuïns com el contrapàs, la sardana 
o la jota. Aquest és el punt de partida per a la fantasia 
de la cobla i dels seus solistes, amb un repertori creat 
especialment per Marcel Casellas.

Si són flors, floriran és un treball que aglutina cançons 
sobre la terra, l'amor, el compromís, i l'actualitat; un punt 
de vista sobre la vida mateixa que vol deixar ben clar que, 
sovint, les coses petites poden arribar a capgirar el món.  
Amb nous tocs tímbrics i una exploració encara més a 
fons en el terreny de la improvisació, la Cobla Catalana 
dels Sons Essencials incorpora en aquest treball la guitarra 
elèctrica. Al costat de la guitarra acústica i dels vents de 
la cobla (tenora, tible, flabiol, fiscorn i trompeta), combi-
nats sempre amb clarinet, saxo, trombó, molta percussió 
i la veu, la formació es caracteritza pel seu tractament 
desacomplexat de gèneres que poc sovint conviuen: con-
trapàs, sardana, ball pla, jota, rumba i els ritmes coixos.

Casellas té la curiosa teoria que la Mare de Déu 
de Montserrat, la moreneta, dolguda amb els nostres 

rebesavis negrers, va castigar la cobla a ser una orques-
tra sense percussió. El tràfic d'esclaus, el nostre gran 
pecat decimonònic, no hauria quedat impune, doncs, i 
ens hauria condemnat a una tímbrica d'aguts estridents, 
la de la tenora, els clarinets i els flabiols. Els pande-
ros i els timbals haurien quedat desterrats a les golfes. 
Casellas s'ha proposat de completar la cobla amb la 
incorporació d'aquests instruments de percussió i tor-
nar a connectar-la amb la presa de terra. 

Després que la formació preestrenés el nou espec-
tacle el 2 de juliol dins de la programació estable del 
Kennedy Center Millenium Stage (Washington), un dels 
centres culturals de referència dels EUA, i també a la 
Fira Mediterrània de Manresa aquest passat octubre, ara 
preparen una presentació oficial amb una festa grossa a 
l'Auditori de Vilafranca del Penedès, per al proper 23 de 
desembre. La presentació oficial del disc a Barcelona serà 
el 18 de gener al Tradicionàrius. Els subscriptors de Núvol 
podeu disposar d'invitacions per a tots dos concerts.

Aquest no serà un concert estàndard, ja que l'especta-
cle comptarà amb un seguit de col·laboracions de perso-
nes que ja han acompanyat els músics en diverses ocasi-
ons i amb qui comparteixen alta dosi de complicitat.

La Cobla Catalana dels Sons Essencials aconsegueix 
efectes inesperats en directe. A partir d’una sessió de 
cançons totalment diferents convergeixen l’esperit d’un 
concert de jaç amb gèneres tradicionals, sardanes, rumbes 
i fandangos, i molta improvisació amb uns músics absolu-
tament virtuosos dels seus instruments.

Subscriu-te a núvol i emporta't aquesta recompensa 
Reserva la teva entrada i el disc a: subscriptors@nuvol.com

EMPORTA’T uNA ENTRAdA dOBLE  
PER A AQuEST CONCERT I uN dISC
23 de desembre | Auditori de Vilafranca 
18 de gener | Tradicionàrius

la puríSSIma 
concepcIó de marIa

per la concepció,  
a caçar el tudó

c a l e n d a r i  d ' a d v e n t
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uan em demanen quina és la 
meva novel·la preferida res-
ponc: Curial e Güelfa. Sí, és 
una obra del segle xv que 
podríem qualificar «d’amor i 
cavalleries», però les passions 
que s’hi descriuen encara ens 
inflamen en ple segle xxi. Per 
això és un clàssic. L’enveja és 

el veritable motor de l’acció. L’amor, la gelosia, l’an-
goixa... els sentim igual avui que aleshores. I hi ha 
un aspecte que sempre m’ha cridat l’atenció: la 
potència dels personatges femenins, complexos i 
molt ben construïts, que són la clau de volta de la 
història. Hi haurà tres dones, a la vida de Curial: 
Güelfa, Làquesis i Càmar. Són molt diferents, fins 
i tot oposades, però tenen una cosa en comú: són 
elles que prenen la iniciativa. S’enamoren d’aquest 
prodigi de cavaller i, malgrat les convencions soci-
als, foragiten la vergonya i se li declaren sense 
embuts. Fins i tot el besen. I Curial, tan valent i savi 
en el camp de batalla, què fa davant d’aquestes 
dones que li obren el seu cor i li exigeixen una 
resposta? Es debat entre Güelfa i Làquesis, i, inca-
paç de decidir-se, els dona a entendre a totes dues 
que se les estima. Això té conseqüències devasta-
dores per a Curial. Qui tot ho vol, tot ho perd. 
Llavors tindrà l’oportunitat de comportar-se com 
cal quan aparegui la tercera dona de la seva vida, 
Càmar, la més dolça i alhora la més forta i fidel als 
seus principis, fins a les darreres conseqüències. I 
és que, com diu la primera frase del llibre: «Que 
gran que és el perill, i quantes són les sol·licituds 
i les angoixes dels qui pateixen per amor!».

Editorial Barcino acaba de publicar el Curial 
complet en tres volumets, adaptat al català actual 
per Lluís-Anton Baulenas. L’obra forma part de la 
col·lecció «Tast de Clàssics», que ofereix versions 
dotades d’estil literari sense renunciar al rigor filo-
lògic i a la fidelitat envers l’original.

emporta’t un exemplar d’aqueSt llIBre
Subscriu-te a núvol i emporta't aquesta recompensa 
Reserva el teu exemplar a: subscriptors@nuvol.com

El món és  
de les dones

Raquel Parera
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— El monstre de colors

othom coneix el monstre de colors. Tothom 
sap que s’ha fet un embolic amb les emo-
cions i que no troba la manera de sor-
tir-se’n. Per als despistats: el monstre de 
colors és una preciosa criatura creada per 
Anna Llenas que des del 2012 omple milers 
de cases, acompanya milers d’infants que 

troben en el monstre un mirall on reflectir la por, la felicitat, 
la tristesa, la calma i la ràbia.

Ara El monstre de colors és també un joc, creat pels 
reconeguts autors Josep M. Allué (guardonat amb el pres-
tigiós premi francès As d’or el 2017 per El niu del cucut) i 
Dani Gómez, il·lustrat i dissenyat per Anna Llenas i publi-
cat de manera exquisida per l’editora de jocs Devir. 

Si el llibre es pot llegir en més de vint llengües, el joc no 
es queda enrere. La primera edició, de més de 60.000 exem-
plars, es distribueix arreu del món en deu llengües diferents.

És un joc cooperatiu per a nens i nenes a partir de qua-
tre anys: entre tots, de dos a cinc, han d’ajudar el monstre 
a endreçar les seves emocions. Com? Posant les emocions 
que trobaran al tauler en els flascons del color corres-
ponent. Ara, els flascons no mostren el seu color, estan 
girats. Cal anar provant i recordant quin és cadascun. A 
més, tres dels flascons mostren una barreja de colors, la 
confusió del monstre com si diguéssim. Serviran per can-
viar de lloc altres flascons.

És un joc per a nens i nenes que també agradarà molt 
als pares. Per la bellesa i la qualitat dels components i per 
una enginyosa regla que demana al nen o nena que té 
el torn, abans de ficar una emoció en una ampolla, que 
expliqui als companys de taula alguna cosa que li hagi 
causat l’emoció de la casella on es troba. I fer parlar dels 
sentiments la canalla segur que és una bona idea.

Subscriu-te a núvol i emporta't aquesta recompensa 
Reserva el teu exemplar a: subscriptors@nuvol.com

emporta’t un exemplar del joc que méS t’aGradI

Oriol Comas i Coma

Santa leocàdIa

abans de jugar l'as,  
mira bé el que fas 

c a l e n d a r i  d ' a d v e n t
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— El monstre de colors — Ticket to Mars

’Eugeni Castaño és un home afortunat, 
per la seva família i per la feina que fa, 
i ara ho és també perquè ha aconseguit 
veure publicats en un sol any tres dels 
força jocs que crea contínuament, tres 
jocs que li han servit per guanyar el 
premi al millor autor novell de 2017 que 

atorga el festival del joc Dau Barcelona. 
D’aquests tres jocs, Ticket to Mars és el més reei-

xit. És un joc familiar, publicat per l’editorial catalana 
GDM Games, amb tots els ingredients dels bons jocs 
familiars: regles simples, partides ràpides, incertesa 
fins al final i, sobretot, la possibilitat de fer la punyeta 
als altres. Sí, admetem-ho, una de les coses que més 
ens agraden quan juguem és fer la punyeta.

Regles simples. Es juga en un tauler amb cinc 
coets, i en cadascun hi caben quatre tripulants en 
cadascun. Els tripulants possibles (adult, adulta, àvia, 
nen, nena, gos) estan a disposició de tots els parti-
cipants. Cada jugador, de dos a cinc, en el seu torn, 
juga una de les cinc cartes (tothom té les mateixes 
cartes) que li permeten fer pujar o fer baixar un tri-
pulant de qualsevol coet o moure’l d’un a l’altre abans 
no s’enlairi. Un cop jugada no es pot tornar a jugar 
si abans no es juga una altra carta que permet de 
recuperar-les totes, fet que provoca que els motors 
es vagin engegant i el final de la partida s’apropi.

Partides ràpides. Tot això en menys de vint 
minuts. «En fem una altra? Ara no me la fotràs.»

Incertesa. Acabada la partida guanya qui té més 
punts segons els tres objectius secrets dels jugadors, 
repartits a l’atzar abans de començar. Només al final 
de la partida.

La punyeta. Et preocupes tant d’omplir els coets 
amb els personatges que t’interessen com d’evitar 
que ho facin els altres. I entre tots fem que el coet 
arrenqui cap a Mart, potser abans del que pensàvem.
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RoSALÍA
— Ha nascut una estrella 

Subscriu-te a núvol i emporta't aquesta recompensa 
Reserva el teu exemplar del disc a: subscriptors@nuvol.comemporta’t un exemplar d’aqueSt dISc

Oriol Puig Taulé

Santa júlIa

amor de gendre,  
sol de desembre

c a l e n d a r i  d ' a d v e n t

l primer cop que vaig tafanejar el 
compte d’Instagram de Rosalía, no 
entenia per què el seu nom d’usuària 
era «rosalia.vt». Em pensava que era 
una d’aquelles terminacions rares de 
webs, com ara «tk», «biz». Al cap d’un 
temps, vaig descobrir que la cantant es 

diu Rosalía Vila Tobella. Nascuda a Sant Esteve 
Sesrovires fa vint-i-cinc anys, la catalana acaba de 
guanyar dos Grammys Llatins, a la cerimònia que es 
va celebrar fa poc a Las Vegas. Si no n’han sentit a 
parlar, segurament és perquè vostès viuen en un 
altre planeta. La Rosalía triomfa allà on va, i és un 
dels fenòmens musicals més sonats dels últims anys 
a l’estat espanyol. Després de publicar el seu primer 
disc, Los Ángeles, produït pel músic català Raul Refree 
Fernández, amb el seu segon treball El mal querer, la 
Rosalía, literalment —i com diria Josep Pla— ho ha 
petat. Miracle: hi ha gent jove comprant un CD! 
L’edició en vinil d’El mal querer ha volat, i és que la 
sesrovirenca ha fet un disc conceptual. Un àlbum 
que, com una novel·la o una pel·lícula, té un principi 
i un final, amb onze cançons que en realitat són onze 
capítols. La majoria dels crítics especialitzats, tant en 
flamenc com en música pop, coincideixen a afirmar 
que El mal querer és un dels millors discos de la 
darrera dècada. Rosalía casa el flamenc amb el trap, 
l’estil preferit dels millenials. I amb l’electrònica, els 
vocoders i l’Street Fighter. I ho fa inventant-se un 
gènere o, com ha afirmat Pedro Almodóvar (gat vell, 
que ja l’ha fitxat per a la seva pròxima pel·lícula), 
«inventant-se tot un univers». Perquè la Rosalía és 
cantant, sí, però també és compositora i productora, 
i acompanyada del geni canari El Guincho ha parit 
una meravella de disc. El mal querer està basat en 
Flamenca, una novel·la occitana del segle xiii: l’artista 
pren aquest material literari com a punt de partida i 
el situa al segle xxi, amb un missatge d’apoderament 
feminista. Rosalía és un producte 100% català: El mal 
querer és el seu treball de final de carrera a l’ESMUC, 
on la cantant ha estudiat flamenc, després de passar 
pel Taller de Músics. Més coses: els videoclips de 
l’artista els ha realitzat Canadà, la productora 
catalana que fa petites obres d’art audiovisuals. La 
gira d’El mal querer s’ha assajat a la Fabra i Coats, la 
fàbrica de creació de Sant Andreu. Rosalía s’ha sabut 
envoltar de molt talent, des de la coreògrafa Charm 
La’Donna fins a l’artista Filip Custic, passant pel jove 
dissenyador Palomo Spain. Però saber envoltar-se de 
talent és, també, un gran talent. Rosalía és la nostra 
Björk de Sant Esteve Sesrovires. Ha nascut una 
estrella. I aquesta estrella es diu Rosalía Vila Tobella. 

10
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 aposta de forma seriosa 
i regular per la música de nova 
creació, i en dona una visió àmplia 
i plural a través del cicle Sampler 
Sèries. Des de 2014, hi trobem 
propostes de l’avantguarda 
musical que ens proporcionen 
noves experiències sonores i ens 
mostren la pluralitat del sector 

—de la música escrita a la improvisació lliure, dels 
instruments acústics als dispositius electrònics, de 
la música performàntica a la instal·lació sonora. Tot 
això, a través de la recerca, la col·laboració inter-
nacional i la col·laboració amb equipaments barce-
lonins d’art contemporani com el CCCB, el MACBA, 
la Fundació Tàpies, la Fundació Miró o Fabra i Coats.

Aquesta temporada 2018-19 ve marcada per la 
forta presència de Manuel Rodríguez Valenzuela, 
compositor resident a L’Auditori. En l’artista hi tro-
bem la conjunció de la juxtaposició, fragmentació 
i collage amb una coherència interna en les obres 
difícil d’aconseguir. Valenzuela ens transporta a 
universos sonors intrigants que es dispersen per 
un catàleg d’obres interpel·ladores i inquietants, 
matèriques, pràcticament tel·lúriques. 

El cicle compta amb formacions i artistes de 
casa com Crossinglines, el compositor Ferran 
Fages, la pianista mallorquina Neus Estarellas, l’or-
questra Simfònica de l’ESMUC, la JoNC, però tam-
bé amb formacions internacionals com Exaudi, 
Quartour Diotima, Dans les Arbres o l’Ensemble 
Mosaik, el compositor i videoartista alemany 
Frank Bretschneider, el compositor i trompetista 
nord-americà Nate Wooley.

Us convidem al concert d'Exaudi, a l'Auditori 
el pròxim 27 de gener. Aquest prestigiós ensemble 
vocal centra el seu repertori en autors d’avant-
guarda que sovint s’allunyen dels circuits conven-
cionals de la música contemporània.

emporta't una entrada pel al concert d'exaudI,  
a l'audItorI el prÒxIm 27 de Gener
Subscriu-te a núvol i emporta't aquesta recompensa 
Reserva la teva entrada a: subscriptors@nuvol.com

Vuit veus sublims

Aina Vega
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LA 
NIñA 
GoRDA

a «niña gorda» neix en un entresol del car-
rer Torrent de l’olla, i pesa set o vuit qui-
los. És filla d’en Giordiano Bruno, un lliu-
repensador, i la Narcisa, catòlica, que aviat 
tenen dificultats per educar i alimentar la 
seva criatura.

Les activitats de la nena consisteixen 
exclusivament a menjar i plorar. L’única altra cosa que li 
interessa i ocupa el seu temps és llegir. Consumeix sen-
se parar fulletons per entregues, dels que reparteix el 
seu pare per a guanyar-se la vida: així, s’acaba educant 
en un sentimentalisme tràgic que acabarà sent l’única 
cosa que donarà sentit a la seva existència. 

Un dia, però, arribarà un domador procedent de l’Ar-
gentina, que és un vell amic de la família, i proposarà una 
solució als pares. Per donar-li un futur a la nena, decidiran 
muntar una fira, un «Palau dels fenòmens», que oferirà 
diversos entreteniments. Els espectadors podran admirar 
les habilitats del domador, i, com a plat fort, la «niña gor-
da» serà exposada com una criatura excepcional. 

Així doncs, la criatura acabarà sent exhibida com 
una atracció de circ per la magnitud de les seves carns, 
rodejada per un món que s’aprofita sense parar de la 
seva ingenuïtat per obtenir-ne un rendiment econòmic. 

Aquest és l’argument de La niña gorda, una novel·la 
satírica i fulletonesca de Santiago Rusiñol de la qual 
Jordi oriol n’ha fet l’adaptació teatral, que arriba al TNC 
de la mà del director Xavier Albertí. Es tracta d’una obra 
plena d’humor àcid, que planteja la relació entre l’art i 
la naturalesa. 

Aquesta obra de Rusiñol és considerada una de les 
millores novel·les catalanes de la primera meitat del 
segle xx. De fet, consisteix en una paròdia de La Ben 
Plantada d’Eugeni d’ors, una obra noucentista que ens 
situa en una colònia d'estiueig de la costa mediterrà-
nia. L’argument de La Ben Plantada gira al voltant de la 
Teresa, que altera la quotidianitat de la vida d’estiueig 
i encarna els valors noucentistes i burgesos que l’autor 
defensava: el preciosisme, l'artificiositat, la idealitat, el 
classicisme, la laboriositat, l'ordre i la maternitat.

Amb La niña gorda, Rusiñol volia posar en evidèn-
cia  l’idealisme noucentista, que pretenia col·locar les 
bases d’un nou Estat sense tenir en compte les misèries 
en què malvivia una gran part de la societat catalana. 
Així doncs, Rusiñol retrata aquesta part de la societat 
ignorada per Eugeni d’ors, i la fa protagonista de la 
seva novel·la. 

Subscriu-te a núvol i emporta't aquesta recompensa 
Reserva la teva entrada a: subscriptors@nuvol.com

emporta’t una entrada per a aqueSt eSpectacle  
per a la Setmana del 24 al 30 de deSemBre

Rita Roig

Sant damaS, papa

Si vols ser papa,  
posa-t'ho al cap

c a l e n d a r i  d ' a d v e n t

© david Ruano

11
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a companyia Cor de Teatre ha creat 
Troia, una veritable odissea!, un 
espectacle on veurem les millors 
escenes dels dos poemes èpics d’Ho-
mer, però sense sentir-ne el text. Els 
actors explicaran la història cantant 
a cappella temes clàssics de Purcell, 

Bach, Händel, Mozart, Verdi o Wagner. L’obra vol 
acostar a tothom els relats homèrics, que confor-
men la base de la literatura occidental.

«Canta, oh, musa! la guerra de Troia, i que 
els déus permetin la victòria dels grecs i la tor-
nada d’Ulisses a Ítaca». Penèlope, tot esperant 
el retorn del seu espòs, ens introduirà als déus 
de l’olimp i a la història que presenciarem. Tot 
seguit, Paris raptarà Helena i començarà la guer-
ra de troians contra grecs. La tragèdia tronarà 
amb la Cavalcada de les Valquíries de R. Wagner. 
L’enginy dels grecs, amb l’enganyifa del cavall 
gegantí, acabarà amb Lacrymosa del Rèquiem 
de W. A. Mozart mentre mirem com crema la 
derrotada Troia. Ulisses, que vol tornar victoriós 
a Ítaca, es trobarà amb peripècies que el porta-
ran a baixar fins a l’infern, resistir el cant de les 
sirenes o vèncer un ciclop a ritme de Cold song, 
de l’òpera King Arthur de H. Purcell. 

Cor de Teatre és especialista en espectacles 
per a tots els públics. La companyia està forma-
da per trenta cantants que interpreten peces a 
cappella, des del Renaixement fins al pop-rock, 
i a través de la interpretació ofereixen al públic 
obres molt plàstiques i amb dosis d’humor. Han 
fet espectacles d’èxit presentats a diversos paï-
sos com Operetta, que combina àries d’òpera 
amb petites històries. L’obra Troia, una veritable 
odissea! ens apropa un tast del bo i millor de la 
nostra tradició literària i musical. 

La 'Ilíada' i l'odissea'  
a través dels hits  
de música clàssica

Ivet Armengol

LA 
NIñA 
GoRDA

emporta’t una entrada per a aqueSt eSpectacle  
per a la Setmana del 10 al 16 de deSemBre
Subscriu-te a núvol i emporta't aquesta recompensa 
Reserva la teva entrada a: subscriptors@nuvol.com
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Banyes, cues i calderes 
que fan xup-xup! 

ls Pastorets es remunten als drames reli-
giosos medievals, l’officium pastorum, 
que es feien durant la nit de Nadal a les 
esglésies. Amb el pas del temps, però, els 
actes d’adoració es traslladaren al carrer 
per, posteriorment, cap a finals del segle 
xviii, ja deslligats de la litúrgia, establir-se 

en cases nobles, fins a arribar als teatres actuals con-
vertits en segells identitaris.

Una de les mostres més reculades que s’han conser-
vat sobre Pastorets és el Manuscrit Llabrés, un conjunt 
de documents originaris de Mallorca que parlen de la 
naixença de Jesús. També cal considerar Los Pastorets en 
Bethlem o sia Lo naixement de Ntre. Senyor Jesucrist, redac-
tat l’any 1887 pel prevere Miquel Saurina. Per primera 
vegada, en català, l’argument s’estructurava en tres blocs: 
la lluita secular entre àngels i dimonis, el relat evangèlic 
de Sant Josep i la Verge Maria i el sainet dels pastors. 

Dramaturgs, n’hi ha un munt. Com ara el notari 
barceloní Ignasi Plana, la versió del qual va fer fortuna 
entre les classes acomodades. Hi ha també una pila de 
textos anònims en llengua castellana, sovint calcs els 
uns dels altres. Eren propostes d’èxit popular a cavall 
de la moralitat i el divertiment, fins al punt que un autor 

com Frederic Soler, Pitarra, en reescriu l’argument del 
text castellà: Los Pastorcillos o sea Bato y Borrego, el 1891.

De versions, cal ressenyar també les de Josep M. 
Folch i Torres: Els Pastorets o l’adveniment de l’Infant 
Jesús; Ramon Pàmies: L’estel de Natzaret;  Lluís Millà: 
El naixement de Jesús o els Pastorets catalans Borrego i 
Carquinyoli, o Francesc d’A. Picas: La flor de Nadal. Però 
quina és la grapa que els enganxa? El fet de crear esco-
la i el nombrós grup d’artistes de totes les edats que 
hi intervenen propicia que es pugui ocupar qualsevol 
paperet, encara que consisteixi a aguantar una branca 
d’olivera. A més, la claca familiar està sovint assegurada. 
Ara, altra cosa és quan les funcions es fan fora de les 
dates assenyalades i són pensades per a un públic de 
cap de setmana, més foraster que l’habitual.

Un altre dels tresors, tal vegada, és la tradició. De fet, 
potser, quan arriba Nadal no necessàriament cada any 
muntem el pessebre, fem cagar el tió, guarnim l’arbre 
o anem als Pastorets, però, tard o d’hora, hi acabem 
retornant. Com, per exemple, una tieta estimada que, 
després de portar-m’hi en la infància un parell de vega-
des, en una tercera oportunitat em va dir com a excusa 
que li feien por les banyes, cues i calderes que fan xup-
xup! Ara que serà àvia, però, hi tornarà.

Subscriu-te a núvol i emporta't aquesta recompensa 
Reserva la teva entrada a: subscriptors@nuvol.com

emporta’t una entrada per alS paStoretS  
de calaf o de GranollerS

Antoni Serés

mare de déu  
de Guadalupe

val més pagar que pregar
llaura a l'hivern, encara 

que sigui a l'infern

c a l e n d a r i  d ' a d v e n t

12
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Et convidem a veure els Pastorets. Tria:

GrANollErS

Un clàssic entre els clàssics, amb direcció de 
Daniela De Vecci, dramatúrgia d'Albert Pijuan i 
una representació que enguany presenta moltes 
novetats. I és que aquest 2018 el Teatre-Auditori 
de Granollers acull una renovació del clàssic del 
Nadal amb una versió dinàmica, fresca i més 
agosarada que mai. Una nova versió del clàssic 
de Folch i Torres que introdueix la realitat vir-
tual, convida el públic a decidir qui és el verita-
ble protagonista de la història i, per acabar-ho 
d'arrodonir, acompanya els ciutadans durant 
tot el Nadal amb diferents accions a la ciutat.

CAlAF

Els Pastorets de Calaf són dels que tenen més 
nom al país. «Els havia vist de petita i m’havi-
en semblat un espectacle col·losal, amb més 
foc i més dimonis que cap altre que hagués 
vist mai», diu la directora actual d'aquest 
espectacle, Mireia Cirera. I afegeix: «Hi con-
viuen més de cent actors i cinquanta grans 
decorats. La gent que fa els Pastorets de Calaf, 
els de darrera l’escenari i els de davant, són 
autèntics professionals, tot funciona i tothom 
sap el que es fa, d’aquella manera que dóna 
l’experiència i l’amor per aquesta tradició». 
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L’ALEGRIA 

D
el 19 de desembre al 4 de gener torna a la 
Sala Beckett un dels espectacles més exi-
tosos de la temporada passada. L’alegria, 
una obra escrita i dirigida per Marilia 
Samper, ens fa reflexionar sobre la rea-
litat de les classes més desfavorides. 

Marilia Samper és una autora i direc-
tora brasilera llicenciada en direcció i dramatúrgia per 
l’Institut del Teatre de Barcelona. Ara per ara ja ha escrit 
més de vint obres, ha rebut múltiples premis i, en els 
últims anys, ha dirigit els seus propis textos. Amb aquest 
últim muntatge, l’autora s’acosta al públic amb el tema, 
sovint poc representat, de la precarietat i la pobresa, amb 
una mirada diferent que l’allunya del lament, l’alerta i 
la crítica que normalment acompanyen aquests temes. 

L’alegria ens situa en un barri obrer d’habitatges de 
protecció oficial, és a dir, en una zona pobra i oblidada, 
i la història gira al voltant de la Júlia, una mare sense 
recursos, i l’Eli, el seu fill de 20 anys, que té una paràlisi 
cerebral que li impedeix parlar i caminar. Ella l’ha edu-
cat amb tendresa, atenció i sempre amb alegria, i ara 

es troba en una situació que la portarà a enfrontar-se 
als seus veïns: una hèrnia impedeix que pugui baixar el 
seu fill al carrer, i la Júlia demana construir una rampa 
exterior per cobrir els nou esglaons que separen l’edifici 
de la vorera. Una petició ben simple, que provocarà un 
enfrontament veïnal i que ens farà reflexionar sobre els 
interessos individuals i la idea de comunitat. 

A partir de la necessitat de centrar-se en un context 
que Samper coneix molt bé i que el teatre no havia trac-
tat gaire anteriorment, l’autora escriu una obra sobre la 
fortalesa humana, la capacitat de lluita i la necessitat 
de comunitat. L’alegria també vol dignificar una realitat 
que sovint ha estat descrita per la classe mitjana des 
d’una mirada condescendent i arrogant, que la relaciona 
únicament amb el món de les drogues i la delinqüència. 

Lluïsa Castell, Alejandro Bordanove, Andrés Herrera i 
Marta Millà són els intèrprets de L’alegria, una petita his-
tòria que ens fa reflexionar sobre el món actual i la neces-
sitat de recuperar valors com l’ajuda, l’interès i l’empatia. 
Tal com diu la Júlia, la protagonista: «En aquesta casa no 
hi cap, la tristesa. Només hi ha lloc per a l’alegria». 

Subscriu-te a núvol i emporta't aquesta recompensa 
Reserva la teva entrada a: subscriptors@nuvol.com

emporta’t una entrada per a aqueSt eSpectacle

Anna Wehmeier

Santa llúcIa

per Santa llúcia,  
minva la nit i creix el dia

c a l e n d a r i  d ' a d v e n t
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CoRNUDA, 
SoLA I AMB 
ELS DEURES 
PER FER 

os anys després del recull de contes 
Anatomia de les distàncies curtes, Marta 
orriols (1975) sorprèn amb Aprendre a parlar 
amb les plantes, una novel·la d’alta intensitat 
emocional que vol trencar amb el tabú de 
la idealització dels morts: «Morir no és mís-
tic. Morir és físic, és lògic, és real». 

Traduïda d’entrada al francès, l’alemany, l’italià, l’hebreu i el 
neerlandès, Aprendre a parlar amb les plantes de Marta orriols 
tracta un tema universal. La Paula Cid pateix la pèrdua del seu 
company, en Mauro, en un accident just després que ell li hagi 
dit que la deixa per una altra dona. Neonatòloga de 42 anys, 
la Paula conviu amb el llindar de la vida i la mort amb nadons 
que neixen fràgils. Avesada a salvar vides, la mort a destemps 
d’en Mauro li cau com una gerra d’aigua freda que crea una 
bombolla al seu voltant, un parèntesi de desconcert.

La pèrdua que aquí es planteja és doble. Moltes parelles 
d’antònims conviuen en una situació límit com aquesta: 
l’odi i l’amor, el dolor i l’abandó, la comèdia i la tragèdia, el 
desig i la culpa, la pena i la compassió, el sant i el traïdor, 
la flora i la literatura. Estructurada en capítols numèrics, 
només el primer i l’últim tenen nom: «Abans» i «Després», 
una sistematització amb què l’autora reforça la idea de tan-
cament de la protagonista en la Gran Barrera de Corall entre 
la mort i la mentida:. La mentida dona molt de joc, aquí. 
No només la mentida de la doble vida d’en Mauro, sinó el 
mateix autoengany de la Paula, que abans feia veure que 
tot anava bé i després prova d’evitar la llàstima dels altres 
no explicant la seva pèrdua per no ser aconsellada i jutjada. 

Amb una aposta per la literatura intimista i el llenguatge 
natural que busca l’emoció, amb Mercè Rodoreda i Maria 
Mercè Marçal com a guies d’un estil oral que juga amb les 
veus narratives, orriols recrea la quotidianitat des d’un punt 
de vista humà per tal de connectar amb el lector. La mort i 
el dol passen a ser personatges de la novel·la.

Marta orriols ha escrit una novel·la intensa i dura sobre 
la vida, sobre com tirar endavant després d’una hòstia vital 
real que l’autora ha sabut filtrar amb ofici. Renovar-se o morir, 
com els petits herois de les gestes quotidianes, com els nadons 
que tenen la sort d’aferrar-se a la vida, malgrat les adversitats. 

Subscriu-te a núvol i emporta't aquesta recompensa 
Reserva el teu exemplar a: subscriptors@nuvol.comemporta’t un exemplar d’aqueSt llIBre

Anna Carreras

Sant joan de la creu

de Santa llúcia a nadal, 
dotze dies de cabal

c a l e n d a r i  d ' a d v e n t
©
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ESCAPE 
    RooM

— La veritat ens farà lliures

oel Joan s’ha creat un nom conegut i reconegut 
en la ficció d’aquest país. Les expectatives que 
genera tot el que fa són altres, especialment entre 
els seus seguidors (entre els quals —les cartes 
damunt la taula— s’hi compta qui signa aquest 
article) altes. Per això no és senzill anar-ne a veu-
re una proposta: n’esperem nivell, d’aquest crea-
dor. Des de fa un temps s’ha aliat amb un altre 

nom interessant: Hèctor Claramunt. Junts van parir la 
sèrie El crac, una autèntica joia que ens va fer humitejar 
els ulls de gratitud a molts.

No, no era fàcil anar a veure una proposta d’aquest 
tàndem. El llistó que van deixar, especialment amb la 
segona temporada de la sèrie, era molt alt. I els seguidors, 
segurament, gent exigent. Però diguem-ho d'una vegada: 
un cop més, se n’han sortit. Perquè tot i que Escape room 
no és El crac, que era una delicatessen, podríem dir que 
són unes bones postres: un caramelet llaminer, rodó i 
(malgrat certa aspror, talment marca de la casa) final-
ment dolç. Parlem-ne, doncs.

Escape room és la història de dues parelles d’amics 
que van a fer un escape room al barri d’Hostafrancs, on 
recentment s’han trobat les restes d’un home esquar-
terat. El que havia de ser una partida entretinguda del 

joc urbanita de moda es converteix en un autèntic mal-
son quan els amics es queden atrapats dins l’habita-
ció. Escaparse'n voldrà dir pagar un preu molt alt: ser 
realment qui són i dir, sense embuts, la veritat. No faré 
cap spoiler, no patiu. Us diré, això sí, que assistim a un 
procés de mutació dels personatges: n’entren uns, i en 
surten uns altres. Pel camí, sorpreses, girs inesperats, 
somriures (sorneguers) i riures (descarats). 

Perquè, per sobre de tot, Escape room és una comè-
dia. Una comèdia de terror, diuen ells, encara que jo 
diria més aviat que és de suspens.  Una comèdia de 
ritme àgil i diàleg enginyós que no escatima en al·lusi-
ons a la situació política actual i en referències locals: 
volen ser molt localistes —va dir Joel Joan en roda de 
premsa— per poder ser el màxim d’universals.

La universalitat els la donen, efectivament, els temes 
de què parla l’obra i el tractament que en fan. I de què 
parla Escape room? Doncs de moltes coses, però principal-
ment ens mostra la hipocresia amb què vivim sovint. Com 
diem una cosa i en fem la contrària. Com ens creiem molt 
autèntics i amb molts principis i, a l’hora de la veritat, allò 
de Groucho Marx. Quan —sembla que ens volen dir els 
autors— és precisament la veritat el que ens farà lliures. 
Lliures, si més no, de la maleïda escape room...  o no.

Subscriu-te a núvol i emporta't aquesta recompensa 
Reserva la teva entrada a: subscriptors@nuvol.com

emporta’t una entrada per a aqueSt eSpectacle

Sandra Balagué

Santa SílvIa

les sopes i el sol,  
a l'hivern donen consol

c a l e n d a r i  d ' a d v e n t

15
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El mòbil de Calder i la 
coreografia kafkiana 
de Pierre rigal

a immensitat de l’espai ens intimida, ens fa sen-
tir perduts. Potser per aquest motiu ens man-
tenim ben ocupats al llarg de les nostres vides, 
com si d’aquesta manera poguéssim omplir el 
buit. I és precisament a partir d’aquesta neces-
sitat tan comuna que Pierre Rigal flota enmig 
d’objectes a Mobile, un espectacle que s’eleva 

al gènere fantàstic en el seu entramat enigmàtic i humorístic 
d’acrobàcies, imatges, il·luminació i música. Es tracta de la 
tercera entrega d’una triologia de solos/paràboles que va 
començar amb la història d’un home estirat que intenta 
posar-se dret a Érection i que passa per Press, on el seu pro-
tagonista intenta sobreviure en un espai que s’estreny con-
tínuament. Aquest Nadal, el coreògraf i ballarí francès arriba 
al Mercat de les Flors (del 27 de desembre al 4 de gener) per 
deixar-nos meravellats a petits i grans.

Poesia, matemàtiques, cinema i atletisme. Els especta-
cles de Pierre Rigal i la seva companyia, Dernière Minute, 
amb seu a Tolosa del Llenguadoc, es troben a cavall 
d’aquestes disciplines que reflecteixen el ric bagatge de 
l'artista francès. Rigal (Moissac, 1973) va batejar la seva 
companyia amb el nom de Dernière Minute, perquè ell 
havia començat a ballar tard. Després d’haver estat atleta 
professional també va passar per la universitat a llicen-
ciar-se en economia matemàtica i estudiar cinema. Wim 

Vandekeybus i Philippe Decouflé, entre d’altres, són core-
ògrafs amb els quals ha treballat com a ballarí i que l’han 
influït. Com a ballarí, a Rigal li agrada desbordar els límits 
i, com a coreògraf, crea una dansa d’accions que sorgeix 
molt sovint de la manipulació d’objectes. Un llenguat-
ge teatral senzill i directe que se sosté en engranatges 
tècnics molt preciosos i calibrats com el disseny d’il·lu-
minació d’Érection, la caixa en què persisteix a Press, el 
mur d’Asphalte. 

«Una variació sobre les ruïnes d’un món desaparegut», 
va escriure Aïnhoa Jean-Calmettes en la seva crítica per a la 
revista Mouvement. A Mobile Rigal encarna un home perdut 
en el desert, que pren per companya de viatge la solitud, 
però aviat els sorolls dels records de la seva vida o dels 
seus desitjos desafien el silenci que l’envolta. Nihil Bordures 
firma la música original que toca en directe, i Loïc Célestin 
ha teixit el paisatge d’ambients sonors, que de vegades 
podem identificar amb situacions quotidianes i d’altres no. 
Passa exactament el mateix amb l’atrezzo que cau del cel 
de l’escenari dissenyat per Sylvain Mille i els decorats de 
Basile Harel, on els objectes ens traslladen a diferents esce-
naris. Rigal i el seu equip despleguen un gegantesc mòbil de 
Calder, una narració sota la qual tots estem convidats a sen-
tir els múltiples significats de la paraula mòbil, i de retruc a 
omplir un univers kafkià a partir d’il·lusions en dansa i circ. 

Subscriu-te a núvol i emporta't aquesta recompensa 
Reserva la teva entrada a: subscriptors@nuvol.com

emporta’t una entrada per a aqueSt eSpectacle

Clàudia Brufau

Sant mISael

per nadal,  
cada puntada val un ral 

c a l e n d a r i  d ' a d v e n t

16
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A les 
ciutats
amagades

A 
les ciutats amaga-
des,  (Rata_Books) de 
Natàlia Cerezo, és un 
llibre de quinze con-
tes de mar i de sal, de 
lluna emmascarada 
de bosc. Que fa la 

sensació, a qui el pren, d’haver trobat 
una petxina de sanefes tot nedant arran de platja, amb 
aquella mena de joia secreta i breu. I és que bona part 
dels contes tenen per escenari les vacances d’estiu i la 
costa catalana, per bé que n’hi ha d’altres, com «Com 
pot ser que aquest home sigui el meu pare?» o «Nord», 
que són terriblement hivernals, terriblement remots.

El llenguatge de Cerezo és d’una simplicitat aparent, 
amb el batec mig insinuat d’una escriptura lenta a dar-
rere. Així doncs, el temps és sempre una pista de l’estat 
d’esperit del personatge, i, fins i tot, un auguri d’un esde-
veniment imminent. Els personatges d’aquesta escripto-
ra ballen al llindar on comença el món de les formes, 
els colors i les sensacions, un món gairebé oníric, de 
calidoscopi. Un món que es pot deixondir d’un moment 
a l’altre, amb un moviment subtil, com d’encanteri, que 
distorsiona tota la resta: «la seva faldilla fa remolins 
verds». I, llavors: «li sembla que els músics toquen cada 
vegada més fort i que les gotes de pluja que cauen del 
sostre són calentes». El lector no sap mai quan el món 
de les sensacions el sobrevindrà. I, sempre que passa, 
és com una petita festa major literària.

El vaivé del mar, la llum i els oreigs són constants en 
els contes de Cerezo. Però encara hi ha una altra cosa 
que ho és més: la tebiesa de la quotidianitat familiar. La 
majoria de contes s’emmarquen en contextos familiars 
en què el lector tasta nítidament les relacions entre els 
membres de la família i en què, segur, s’hi reconeix. 

obrir un llibre de :Rata_ és mirar una constel·lació. 
No hi ha ni un bocí de pols de paper que no tingui un 
sentit, o un secret mig dit estampat a sobre. Hi ha, és 
clar, les històries de cada conte omplint el blanc; però 
hi ha, també, encenalls biogràfics de l’autora que s’es-
campen per les pàgines restants. En forma de citacions 
esmunyedisses per les solapes i els replecs, de fotogra-
fies personals una mica difuminades, de fragments de 
manuscrit original, i de paratextos amicals, de j.l. badal 
i de Marta orriols, que són un convit a recomençar. 
Tots aquests afegitons biogràfics, com estels centellejant 
ençà i enllà del llibre, el fan ser un llibre-circuit, un lli-
bre-joc, un llibre-constel·lació. Entrar en aquest llibre de 
:Rata_ és, doncs, entrar en els quinze contes de Cerezo. 
Però és, alhora, entrar en l’univers vital de l’autora, que 
s’escampa inesperadament pels racons del llibre i, en 
fer-ho, esdevé, també, material literari.

Mònica Boixader

Subscriu-te a núvol i emporta't aquesta recompensa 
Reserva el teu exemplar a: subscriptors@nuvol.com

emporta’t un exemplar d’aqueSt llIBre

Sant llàtZer

val més tenir un conill  
que seguir una llebre

c a l e n d a r i  d ' a d v e n t

© Ariadna Arne



38 c a l e n d a r i  d ' a d v e n t

US VoLEM A CASA
nguany a Núvol apleguem en la nostra revista anual els articles que hem anat 
enviant des del mes de març a les presons d'Estremera, Soto del Real i Alcalá 
Meco, i més recentment a les presons catalanes de Lledoners, Puig de les 
Basses i Mas d’Enric. Ha estat la nostra manera d'acompanyar al llarg d'aquests 
mesos Jordi Cuixart, oriol Juqueras, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi 
Sànchez, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Turull i Quim Forn. 

Cada setmana hem editat i imprès vint exemplars d'un plec de vuit pàgines 
en color que hem il·lustrat amb l'obra d'un artista diferent. Pintors, ninotaires, fotògrafs i 
il·lustradors han contribuït a fer aquests plecs més bonics. Els articles que hem elaborat a la 
redacció s'han alternat amb d'altres d'autors consagrats que han mostrat la seva solidaritat 
amb el projecte i aporten a aquest número una qualitat que altrament no hauríem assolit. 
Hi trobareu articles d'Enric Casasses, Mònica Boixader, Albert Serra, Marina Garcés, Vicenç 
Pagès Jordà, Sebastià Alzamora, ona Balló, Ramon Solsona, Jordi Graupera, Anna Carreras, 
Pau Vidal, Albert Roig, Clara Ponsatí o oriol Junqueras, entre d'altres; i obres d'artistes com 
Perejaume, Perich, Joma, Laia Arqueros, Patricia Bolinches, oriol Malet, Clara Nubiola o Kap, 
entre d’altres. La portada de la revista la presidirà una obra de Guim Tió.

Per a nosaltres la revista dels presos ha estat una manera de convertir el compromís 
anual que mantenim amb els nostres subscriptors en un work-in-progress que ens permetés 
destriar, d'entre tot el que publicàvem, aquells continguts que poguessin tenir més interès 
per als presos. Mentre estaven internats a Madrid els enviàvem articles que els aportessin 
l'escalf del país. Quan han tornat a Catalunya i ells han tingut accés a la ràdio i televisió 
catalanes, ens hem hagut d'esforçar a proporcionar-los històries que fossin més difícils de 
seguir en altres mitjans. 

La producció resultant arriba a les dues-centes pàgines, i per això aquesta revista és 
per força una tria dels articles publicats fins ara. Hi hem afegit algunes peces inèdites, que 
han de ser una sorpresa per als nostres presos i fan d'aquesta publicació una novetat.  Hem 
repartit els articles en nou apartats, un per a cada pres, de manera que cada peça es vincula 
de manera personal amb cadascun d'ells. A les guardes de la revista hi trobareu també una 
mostra breu de les cartes que ens han fet arribar des de la presó. 

Si us feu subscriptors de Núvol, us farem arribar la revista a casa vostra. També la podeu 
adquirir per 15 euros a partir de l'1 de desembre al Mercat de Nadal del Llibre i a les llibreries 
d'arreu del país. Durant les setmanes vinents i fins que calgui, anirem enviant nous plecs als 
nostres presos, amb l'esperança d'haver de deixar de fer-ho ben aviat. Serà la nostra modesta 
manera de fer-los companyia en aquest llarg presidi que malauradament presideix la política 
catalana. La vostra col·laboració serà inestimable.

38 c a l e n d a r i  d ' a d v e n t

mare de déu  
de l'eSperanÇa

per nadal, a casa  
i a prop de la brasa

c a l e n d a r i  d ' a d v e n t

18

Subscriu-te a núvol i emporta't aquesta recompensa 
Reserva el teu exemplar a: subscriptors@nuvol.comemporta’t un exemplar d’aqueSta revISta



39N Ú V O L



40 c a l e n d a r i  d ' a d v e n t

ELS LLITS 
DELS ALTRES

ls llits dels altres (Amsterdam) d'Anna 
Punsoda és la història d'una purgació. La 
Claustre, la protagonista d'aquesta novel-
la, és una noia que neix en un entorn 
familiar desestructurat, amb un pare 
alcohòlic absent i una mare absorbent. La 
novel·la arrenca en el moment en què la 

protagonista talla amarres i decideix explicar la seva vida 
a una antiga companya d'escola: «Tot pot amagar-se, però 
hi ha històries que són aguilots pessigant-te el fetge. Les 
espantes i et tapes com pots el forat que t'han obert».

En el cas de la Claustre el forat que porta dins és un 
abús que va patir de petita i que ha retingut mig desdibui-
xat en la memòria. Com la majoria d'abusos sexuals des-
encadena una autoinculpació no-controlada en la víctima 
que arrossega durant anys. Els llits dels altres és l'ombra 
allargada d'aquesta culpa, que aboca la protagonista a un 
transtorn alimentari. «Controlar tot el que menjava era 
l'única manera que tenia de controlar l'ansietat. I l'ansietat 
no sabia exactament d'on venia». La Claustre no es pot 
empassar el menjar, i el poc que menja necessita purgar-lo 
amb vòmits o laxants. 

Els llits dels altres és el que en anglès en diuen Coming 
of age novel. Al llarg de la novel·la la Claustre va adquirint 
consciència del que li passa i va controlant els seus afectes. 
Els llits dels altres es pot llegir com una novel·la picaresca. I 
faig servir l'adjectiu picaresca de manera conscient, perquè 
la novel·la té la mateixa composició episòdica del gènere 
picaresc, i el relat aquell to conversacional, propi d'una 
confessió, que té el gran clàssic castellà de la novel·la pica-
resca, el Lazarillo de Tormes. Punsoda escriu amb un estil 
depurat, amb la mateixa cruesa lacònica i el·líptica del 
Lazarillo de Tormes, que deia allò que «por no ser prolijo, 
dejo de contar muchas cosas». Si el Lazarillo es movia per 
la gana, la Claustre purga la gana amb els vòmits. Si el 
Lazarillo passava d'un amo a un altre, la Claustre encadena 
un amant rere un altre sense poder establir un lligam i una 
reciprocitat sana i justa amb els altres. «Dec tenir por de 
quedar sola al món», diu la Claustre a la seva companya 
d'escola després d'haver passat erràticament pels llits del 
Lluís, l'octavi, el Pau o el Ricard. Sabent-ho o no, Punsoda 
ha recuperat els arguments i la retòrica d'un gènere que 
tenia la gana del protagonista com a força motriu i l'ha 
feminitzat vinculant-la a l'anorèxia, una de les patologies 
de l'edat de l'abundància.

Subscriu-te a núvol i emporta't aquesta recompensa 
Reserva el teu exemplar a: subscriptors@nuvol.comemporta’t un exemplar d’aqueSt llIBre

Bernat Puigtobella

Santa eva,  
eSpoSa d'adam

la fornada de nadal  
se n'emporta mig costal

c a l e n d a r i  d ' a d v e n t
©
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Tenir l’univers a les teves mans. Això és el que ens 
ofereix Planetàrium (Símbol Editors), que convida 
a explorar el món intergalàctic en tota la seva 
immensitat. Il·lustrat per Chris Wormell i amb textos 
de Raman Prinja, aquest llibre ens transporta a un 
viatge més enllà dels límits de la Terra i del sistema 
solar. Què ens deparen les galàxies llunyanes? 
Com és de gran, l’univers? Quins misteris amaga? 
Passeu les pàgines i sabreu el que és trepitjar 
llocs on cap humà ha posat mai els peus.

PLANETàRIuM 
raman prinja
Il·lustracions  
de chris Wormell
Símbol Editors 
Traducció d'Anna Turró 
i Armengol.  

Imagineu fer una ullada a un mapa i que, segons el 
color de la lupa amb què el mireu, hi veieu una cosa o 
una altra? Això és el que passa amb l’Il·luminatles, un 
llibre editat per Cruïlla i dissenyat amb molts colors 
per un duo de dissenyadors de Milà anomenats 
Carnovsky. A través d’aquests visors màgics, el lector 
pot triar si vol descobrir els referents culturals d’una 
zona determinada, o bé la geografia o les seves 
meravelles naturals. Què descobrireu en aquesta 
volta al món? Cada mirada pot ser sorprenent.

IL·LuMINATLES
Il·lustracions de carnovsky 
Editorial Cruïlla 
Traducció de Neus Carbonell 
Fernàndez.

«Es diu Nano i és el tercer gat negre salvatge i mala 
bèstia que ha viscut a la casa.» Així comença aquesta 
obra per a menuts —però també per a grans— 
de Maria Aurèlia Capmany, de la qual enguany 
es commemoren els 100 anys del naixement. La 
Nica i el Nano semblen fets d’una mateixa pasta. 
Ningú com la nena entén l’animal: són bestioles 
lliures i irreductibles. Però com aguanten el pas 
del temps aquesta parella de bons amics?

EL GAT NEGRE MALA 
BèSTIA I SALVATGE
maria aurèlia capmany
Il·lustracions de natalia 
Zaratiegui
Comanegra

Entrar a l’aeroport des del sofà de casa. Això 
mateix permet aquest tresor, que incorpora més 
de cinquanta peces mòbils. Cinquanta cartrons 
de mides diferents que inclouen airbusos, boeings, 
avionetes i torres de control. una delícia plena de 
petits i grans desplegables que poden fer passar 
una bona estona a petits i no tan petits. El llibre 
consta de nou apartats que van des de les parts 
d’un avió fins a la història de l’aviació, passant 
per l’enlairament i l’aterratge o els tipus de nau.

L’AEROPORT AMB 
MOVIMENT  
text i il·lustracions de 
Sophie Bordet-petillon  
i marc-étienne peintre 
Editorial Cruïlla 
Traducció de Gustau Raluy
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Curiosity és la història d’un robot que ens acosta, 
literalment, al planeta Mart. Es tracta d’un relat 
divulgatiu explicat per un robot en primera persona 
amb què descobrim la història que hi ha darrere 
de la missió a Mart més ambiciosa que s’ha dut a 
terme fins ara. Amb grans il·lustracions i diagrames 
molt divulgatius, el robot ens acompanya en 
el viatge al planeta vermell. La pregunta que 
empeny la màquina és un clàssic: hi ha hagut mai 
vida —es pregunta—, en aquell lloc tan llunyà?

CuRIOSITY. LA HISTòRIA 
d’uN ROBOT dE MART 
text i il·lustracions de 
markus motum
Flamboyant
Traducció d'Anna Llisterri

Aquest conte infantil d’aventures està especialment 
recomanat per a nens i nenes a partir de set anys. El 
conte explica la història del Petit Jack, un porquet pintor 
que du una vida tranquil·la a la seva granja fins que, 
un dia, hi arriba un homenot maleducat. L’home, amb 
aspecte de pirata, du un lloro a l'espatlla, la qual cosa 
dona una idea al petit porquet: es farà passar pel lloro 
per viure aventures... una història plena de fantasia i 
il·lusió que farà les delícies dels lectors més menuts.

LA BALAdA dEL PETIT JACK
text i il·lustracions de
mikel valverde 
Enciclopèdia catalana



CLÀSSICS    
CAPvESPrE Al PArADíS
luCIA BErlIN
L'ALTRA EDITORIAL
TRADUCCIÓ DE  
JoSEFINA CABALL

PoEMES DE CoS I D'àNIMA
IEHuDA AMIkHAI
ADESIARA
TRADUCCIÓ DE  
MANUEL FoRCANo

ADÉu A ToT AIxò
roBErT GrAvES
LA ELA GEMINADA
TRADUCCIÓ DE 
DAVID GUIXERAS oLIVET

DAvID CoPPErFIElD
CHArlES DICkENS 
NAVONA
TRADUCCIÓ DE 
JoAN SELLENT ARúS

Lucia Berlin va morir el dia que feia 68 anys i ens va deixar 
un llegat en forma de relats. Tot i que ella tenia Txèkhov com 
a referent, l’han comparada amb Alice Munro o Raymond 
Carver. Jo la trobo molt més carveriana. de fet, en alguns 
moments m’ha recordat Fante o fins i tot Bukowski o, més ben 
dit, m’ha fet pensar en el que Fante o Bukowski haurien escrit 
si, en comptes de tenir temps per dormir la mona, s’haguessin 
hagut de llevar a les set a preparar l’esmorzar dels seus fills.
Albert Torrescasana

Iehuda Amikhai és una veu poètica adolorida, trista, que 
expressa solitud i patiment. El jo poètic és talment el jo 
biogràfic fins a confondre’s l’un en l’altre. Al meu parer, és 
justament aquest fet el que dona tanta força i autenticitat als 
seus versos blancs, nets d’enfarfecs i volgudament fora del 
cànon mètric. Tota una declaració de principis que mostren, en 
efecte, una poesia de cos i d’ànima al nu, una poesia que ha 
de viure per ella mateixa en aquesta carnalitat anímica sense 
el sosteniment de la fe perduda en el déu veterotestamentari. 
Teresa Costa-Gramunt

Charles dickens és un dels grans escriptors del tots els 
temps. Tolstoi li tenia tanta admiració, que el considerava 
superior a Shakespeare. David Copperfield era el llibre que 
més s'estimava el mateix dickens, entre tots els que havia 
escrit. Va ser la novel·la preferida de Sigmund Freud. Kafka 
la va imitar a Amerika, i Joyce la va parodiar a l’Ulisses. 
Ara la podem llegir en català amb la magnífica traducció 
de Joan Sellent gràcies a l'editor de Navona, Pere Sureda, 
mestre de les recuperacions. un clàssic imprescindible. 
Pere Torelló

Adeu a tot això és considerada per molts l’obra mestra 
de Robert Graves, construïda al voltant de la vivència 
i el llegat de la Gran Guerra. un treball autobiogràfic 
que descriu de primera mà, des de la trinxera, el trauma 
que la Primera Guerra Mundial va suposar per a bona 
part de la societat europea. un retrat cru dels confins 
de l’ànima humana, escrit per un jove Graves que se’ns 
apropa amb un llenguatge irònic i sense embuts. Adeu 
a tot això és un comiat, un exercici de memòria d'uns 
temps amargs i un cant d’esperança al temps futur.
Laia Regincós

Sant tomàS apÒStol

fins al dia de nadal,  
no és hivern formal 
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LITERARIS
lA PrESoNErA I 
MArCEl ProuST
VIENA EDICIONS
TRADUCCIÓ DE  
JoSEP MARIA PINTo

CoNTES PorTàTIlS
PErE CAlDErS
COMANEGRA
PRòLEG DE  
BoRJA BAGUNYÀ  
EPÍLEG DE  
SEBASTIÀ ALzAMoRA

«de tant en tant, l’aire estava decorat per un bell somriure 
de noia. És l’ornament múltiple de les vetllades, com dels 
dies. Recordem una atmosfera perquè hi ha noies que hi 
han somrigut.» I així va passant els dies el narrador d’aquest 
volum de la Recerca proustiana, entre l’aleteig engrescador 
de les noies que continuen en flor, i l’angoixa que ell mateix 
alimenta a còpia de desconfiança cap a l’Albertine, de qui 
només se sent enamorat quan el penetra aquesta gelosia 
seva tan destil·lada i pura, tan insuportable. La presonera I. 
un nou volet, el d’aquest any, de la gran obra de Proust.
Josep Maria Pinto

Vivim al nostre voltant un retorn entusiasta del 
surrealisme als museus, i no sabria dir per què. 
La reedició de la narrativa breu de Pere Calders 
potser té alguna cosa a veure amb aquest revival. 
Ara Comanegra publica Contes portàtils, un recull 
dels contes més breus de Calders, amb un pròleg 
de l'agitador Borja Bagunyà i un epíleg de Sebastià 
Alzamora. Rosa dels Vents aplega en dos volums 
il·lustrats per Ignasi Font tots els contes de Pere 
Calders, i fins i tot alguns inèdits o mai recollits en 
llibres, i acull així de nou en el seu catàleg un dels 
autors capitals amb què Josep Janés va inaugurar 
aquest segell editorial el 1936. Amb els anys, l'obra de 
Calders ha guanyat profunditat i claredat. El candor 
dels seus personatges és tan gran com la sorpresa 
amb què assistim a les històries insòlites que ens 
explica com si fossin la cosa mes natural del món. 
Bernat Pugtobella

CoNTES (1978-1992)
PErE CAlDErS
PENGuIN RANDOM HOuSE
IL·LUSTRACIoNS  
D'IGNASI FoNT

emporta’t un exemplar del llIBre que méS t’aGradI
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AuSTErlITZ
W. G. SEBAlD
FLÂNEuR
TRADUCCIÓ D'ANNA  
SoLER HoRTA

L'editorial Flâneur publica, amb una magnífica traducció 
d'Anna Soler Horta, el cim creatiu de W. G. Sebald. Austerlitz 
és una obra que, com acostuma a passar amb aquest 
narrador alemany, barreja diversos gèneres per acabar 
conformant-ne un d’únic i original. És el llibre que cal llegir 
si volem aproximar-nos i mirar d’entreveure alguna cosa 
enmig de la bogeria que va dominar gran part del segle xx.
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SARAH RUHL
— El dia que es va inventar el vibrador  

quest Nadal La Villarroel acull l'estrena 
absoluta a Catalunya d'una obra de Sarah 
Ruhl, una de les dramaturgues més inte-
ressants aparegudes als Estats Units en 
els darrers anys. L'habitació del costat ens 
parla de l'origen del vibrador. Es remunta 
als anys 1880, als inicis de l’era de l’elec-

tricitat i després de la Guerra Civil americana. 

'l'habitació del costat' ens parla de la intersecció entre 
electricitat i sexualitat, del contrast entre l'aproxima-
ció purament fisiològica al cos per una banda i l'amor 
romàntic de l'altra. D'on va sorgir la idea de fer una obra 
sobre l'origen del vibrador? Estic en deute amb el llibre 
The Technology of Orgasm, de Rachel P. Maines, per la ins-
piració que m’ha proporcionat. En aquest estudi, aquesta 
historiadora explica que al segle xix els metges masturba-
ven manualment les dones per tractar els casos d'histèria. 
No era vist com una aproximació sexual sinó com un acte 
mèdic, purament funcional. A partir d'un cert moment, 
els metges deixen de fer aquest esforç manual gràcies a 
l'aparició d'eines que funcionen amb l'electricitat i que els 
permeten alleujar les pacients més ràpidament.
 
l'aparició del vibrador, per tant, no té una motivació 
eròtica sinó terapèutica? Sí, exacte. No és fins més tard, 
als anys vint del segle passat, que les dones descobreixen 
el vibrador com un instrument eròtic, en l'època en què 
comencen a tenir control del seu propi cos, i és quan jus-
tament quan el vibrador comença a prohibir-se.

En la didascàlia de l'obra vostè es mostra molt con-
tundent a l'hora d'indicar com l'actriu ha d'interpretar 
l'orgasme de la pacient del doctor Givings, la senyora 

Daldry, en el moment en què té un orgasme induït pel 
seu vibrador elèctric. Cal recordar que ens trobem en 
uns temps anteriors a la pornografia digital. Ara estem 
tan immersos en la pornografia que ni ens n'adonem, 
però en aquella època les dones no sabien com havien 
d'expressar els orgasmes, que eren una experiència més 
interior del cos. Al sege xix no hi ha un patró establert 
de com se suposa que ha de ser l’orgasme d’una dona. 
En el seu cervell no hi ha cap idea de quins sons s’espera 
que articuli quan arriba al clímax. Els primers orgasmes 
de la senyora Daldry poden ser molt discrets, silenciosos, 
orgànics, maldestres, primaris. o molt clínics. o desca-
radament naturals. Però, sigui com vulgui, no hauria de 
ser un clixé, una versió impostada de com esperem que 
siguin els sons que totes les dones articulen quan tenen un 
orgasme. Només ha de quedar clar que ha experimentat 
algun tipus d’alleujament. 

la senyora Givings té una gran curiositat per les mera-
velles que el seu home obra en el cos d'altres dones. Ella, 
a diferència de la senyora Daldry, no pateix d'histèria, 
però, té una altra mancança, que és no poder alletar el 
seu nadó. Han d'agafar una dida i troben l'Elisabeth, una 
dona que els genera dubtes perquè és negra. Sí, també 
estic en deute amb el llibre A Social History of Wet Nursing. 
Al segle xix creien que la moralitat es podia transmetre a 
través de la llet.  Hi havia l'aprensió que es podria transme-
tre el mal a través de la llet. Hi havia un prejudici contra 
les dides irlandeses o negres. També el perill que les dides 
seduïssin el marit. És curiós. Totes les coses d’aquesta obra 
que semblen excessivament inversemblants —com ara el 
vibrador Chattanooga o el capritxós món de les dides— 
són absolutament verídiques. Les coses que semblen més 
normals i corrents són totes invenció meva.
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ALBERT SáNCHEz PIñoL 

ESTÀ ToCAT 
DEL BoLET?

l nou llibre d’Albert Sánchez Piñol, Fungus, és 
una novel·la de gènere fantàstic, on un mili-
tant anarquista, Ric-Ric, afeccionat als exces-
sos alcohòlics, desperta una  mena de rove-
llons de dos metres d’alçada. Aquestes 
criatures fantàstiques infrahumanes (els 
«fungus») l’han d’ajudar en la seva creuoada 

per implantar els seus ideals àcrates arreu del món. 
Per fer creïble aquesta història, Sánchez Piñol té molts 

recursos. En primer lloc, la seva obsessió per la versem-
blança: les dades històriques, geogràfiques i socials del 
moment històric són precises i documentades.  

En segon lloc, fa una anàlisi antropològica dels costums 
i creences dels fungus, com la seva capacitat de captar 
les emocions humanes o la seva incapacitat simbòlica… 
Són uns monstres sense necessitats aparents i amb unes 
habilitats peculiars que anem descobrint amb la lectura.

La novel·la Fungus manté una estructura de rellotge de 
sorra que comença amb l’ascensió de Ric-Ric al poder i, 
continua amb el seu declivi. És una novel·la sobre el sen-
tit del poder i de les seves —moltes vegades— perverses 
conseqüències. Les dues cites inicials de la novel·la són la 
tesi del llibre: «La gent comuna no és conscient del poder 
que té», «El mal no existeix, només existeix el Poder».

Sánchez Piñol fa un exercici literari molt original en 
què, encara que la majoria dels personatges són plans, tots 
tenen una lllum pròpia singular, divertida i suggerent. Són 
fàcils de reconèixer perquè es mouen per una sola idea 
fixa. Així, per exemple, Ric-Ric vol implantar un república 
anarquista, el coronel espanyol vol cantar òpera...  

En canvi, hi ha tres personatges rodons que són els 
veritables protagonistes de la història. En primer lloc, la 
mestra, Mailís, mare, amant, ostatge i conspiradora neces-
sària que amb els seus sentiments i les seves accions ens 
sorprèn contínuament. També hi ha dos fungus com a 
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personatges rodons: el Borni i el Petitó.  Evolucionen, sen-
timentalment fins a esdevenir els veritables herois en la 
violenta acció de la novel·la.

Fungus és també una mena de western crepuscular al 
Pirineu amb unes altes dosis de violència, una novel·la 
sobre la guerra, amb inquietants batalles molt ben descri-
tes. Malgrat tota la violència explícita de l’obra, és també 
una novel·la trufada de sarcasme i amb elements comico-
histriònics que us faran somriure. També hi trobareu una 
història d'amor, que inclou, entre d’altres singularitats, el 
sexe tàntric i innocent dels bolets.

A més a més, Fungus parla de la nostra realitat política 
actual. Descobrireu per què la bandera del fungus és groga 
o on és troba realment el poder. Vet aquí una novel·la amb 
uns bolets que contenen substàncies de ficció amb efec-
tes al·lucinògens que us angoixarà i us divertirà. Albert 
Sánchez Piñol no està tocat del bolet, sinó per la vareta 
màgica de la literatura. 

© il·lustracions Quim Hereu
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El quadern 
de Casasses

nric Casasses ha indagat en un nou sistema 
d’inspiració: les paraules regalades. La can-
tant Maria Mauri és la persona que durant 
tres anys ha llançat paraules al poeta. El 
resultat ha estat El nus la flor (Edicions 
Poncianes), un llibre-bagul on hi cap gai-
rebé tot: abundant manifestació literària, 

veu, piano i il·lustració. Color i traç a balquena. Dibuixos 
sembrats al quadern virolat de Casasses. 

El gra d’on creix El nus la flor l’explica el poeta al 
«petit historial» que encapçala aquest llibre-CD: «Vaig 
decidir o el destí em va decidir que escriuria ToT SoL 
però quan tot just n’havia fet un parell de fragmentets 
i mig (…), vaig allargar la mà i vaig trobar un braç i em 
vaig trobar en companyia». Durant el període 2012-2015, 
Mauri i Casasses han anat practicant aquest zumzeig. 
«La idea va sortir a mesura que es va anar fent la cosa. 
Hi ha una persona al costat que és real, la Maria, que 
em regala paraules. En aquest sentit, he volgut fer una 
conya amb la teoria de Carner i Riba, que deien que el 
mot et ve donat, com si fossin els déus els qui te l’ofe-
rissin», explica el poeta.

Casasses parla de «mecanisme, truc». «Demanava una 
paraula i aquest era el ganxo per començar.» Però matisa: 
«Molta part està feta amb aquesta tècnica; ara bé, hi ha 
altres coses amb les quals he tirat pel dret». Una paraula 
present, «impremeditada», «com una finestra». Distensió 
en la creació. El nus la flor. La paraula la finestra. Sense 
coma o conjunció. Segons Casasses, el títol encarna una 
identificació: «És una fusió, un signe d’igual».

El llibre plasma «un moment meu». Tot el que ha 
passat i ha pensat el poeta «entre el 12 i el 15» apareix 
aquí. «És la meva visió d’aquest moment.» Són textos 
(versos, aforismes, assajos brevíssims, «i fins i tot alguna 
petita narració») que es poden entendre com una histò-
ria d’amor, o també com el cercle del dia. Aquest últim 
fil —la roda del dia, del despertar al llit— és el que ha 
recollit Daniel Ariño, el pianista-còmplice del disc que 
també és El nus la flor. El disc inclou una cinquantena 
dels més de dos-cents textos del poemari; acompanyats 
del piano i escoltats en la veu de Mauri i Casasses.

La tercera dimensió correspon a la quadrícula, és a 
dir, al dibuix. El nus la flor és un dels llibres més il·lus-
trats de Casasses. «Vaig barrejant l’escriure i el dibuixar 
constantment. És una forma d’alternar quan l’escriptura 
se t’embossa. Passes del poema al dibuix. Una cosa dona 
idees i energia a l’altra.» Edicions Poncianes ha fet pos-
sible un dels Casasses més arty. «Tenen una línia que 
permet aquest tipus de publicacions. Un nivell més lliure 
i obert. Tenia ganes de fer un llibre amb color, amb el 
disseny salvatge. Ells van estar-hi d’acord.» «Poncianes 
s’ha llençat a la piscina», tanca Casasses. «Estic con-
tent.» S’ha fet feliç un poeta. I ell a nosaltres: el llibre 
és una joia; un Casasses desprès, espaiós i enjogassat.
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El quadern 
de Casasses
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CHARLoTTE 
SALoMoN 

«La guerra seguia 
amb fúria i vaig 
seure al costat del 
mar. I vaig mirar 
profundament 
dins el cor de la 
humanitat»

Clàudia Rius

Collection Jewish Historical Museum, Amsterdam  
© Charlotte Salomon Foundation Charlotte Salomon ®
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CHARLoTTE 
SALoMoN 

E
l Monestir de Pedralbes exposa una obra 
colossal d’una artista que no s’ha vist mai a 
casa nostra. Es tracta de Charlotte Salomon, 
pintora jueva nascuda a Berlín el 1917 i assas-
sinada a Auschwitz el 1943. L’Holocaust és el 
punt final de la seva vida, però en realitat 
no és el més important, sobretot perquè no 

serveix per esborrar les vivències anteriors. De mantenir 
viva la història de Salomon, se n’encarrega el seu art.

La pintura de Charlotte Salomon ressegueix pas a pas 
la seva vida i la dels seus familiars. Està plena d’anècdotes, 
sovint doloroses, que plasma en les 728 pintures que con-
formen l’exposició Vida? o teatre? Una opereta. El recorre-
gut és tan brutal, tan precís, i tan bellament expressat, que 
sembla que siguem davant d’una storyboard, de l’esquelet 
d’una pel·lícula: ara ve això, i això, i això, i aquest perso-
natge té aquesta profunditat perquè li va passar aquesta 
cosa, i aquesta, i aquesta, i en les persones del voltant va 
tenir aquella conseqüència, i aquella i aquella. Si no esti-
gués expressat d’una manera magistral, si no transcendís 
l’anècdota, seria un mer culebrot. 

Per a Charlotte Salomon, la pintura va ser una forma de 
distanciament necessari respecte a la seva història, i alho-
ra va ser-ne un repàs exhaustiu. De fet, l’opereta en qües-
tió comença el 1913, quan la tieta de la Charlotte se suïcida. 
A les seves pintures, la pintora va endavant i endarrere en 
el temps —tan endarrere com èpoques que no ha viscut—, 
i explica els fets que desemboquen en ella, una noia jueva 

de Berlín. I després arriba el nazisme, i tot el que implica 
per a una família benestant jueva que s’ha d’exiliar. 

Però el que apareix als quadres és sempre real? No se 
sap. Salomon pinta algunes situacions que no s’han pogut 
verificar, i que alguns testimonis han desmentit. Ara bé, 
què és l’art sinó la pulsió del desig, la llibertat extrema? 
La pintora ens fa dubtar sobre si l’obra s’assimila a la vida, 
però és que va un pas més enllà, i el que ens pregunta 
és: no voleu dir que la mateixa vida també pot ser teatre, 
farsa, somni? Possiblement aquest és un dels aspectes més 
rellevants de la mostra, el fi distanciament entre el que 
ella realment va viure i el que ella finalment va pintar, els 
entrecreuaments entre realitat i obra. 

L’exposició del Monestir de Pedralbes és imprescin-
dible, no només per la seva qualitat artística, sinó també 
perquè Salomon va pintar els seus dibuixos sobre paper, 
material que necessita una bona conservació, i que per 
tant és probable que en algun moment deixi d’itinerar pel 
món i retorni al Museu d’Amsterdam. Per tant, més val 
aprofitar l'oportunitat. 

Una recomanació: a la sala superior, on hi ha tota 
l’obra exposada de forma cronològica —a la inferior hi 
ha una introducció a la vida de Salomon— veureu uns 
llibrets de consulta. Agafeu-los i llegiu-los mentre mireu 
els quadres, perquè les pintures contenen paraules escri-
tes en alemany, i és important entendre-les per captar la 
complexitat del que s’hi expressa. Una artista imperdible.
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EL LLARG 
DINAR  
DE NADAL

l llarg dinar de Nadal ja és un clàssic d’aques-
tes festes. La companyia La Ruta 40 torna 
al Teatre Maldà amb aquesta obra fantàs-
tica de Thornton Wilder (1897-1975), que 
juga de manera molt particular amb el pas 
del temps. L’espectador veurà com passen 
per davant dels seus ulls quatre generaci-

ons d’una família a través de 90 dinars de Nadal, en poc 
menys de 60 minuts de funció. 

Poques vegades una obra teatral captiva tant per la 
seva estructura, per l’aparent senzillesa i per la capacitat 
de mostrar un segle de la vida d’una família benestant 
nord-americana, els Bayard. Noranta dinars de Nadal que 
passen com una alenada de xampany. És tota una trampa 
de rellotgeria que cal controlar meticulosament perquè 
no s’escapi de les mans.

La taula es para en una primera escena amb dues 
de les minyones de la mansió dels Bayard: coberteria 
i mantelleria de casa bona. La primera matriarca de la 
nissaga apareix ja en cadira de rodes. La vellesa i la mort 
de cada personatge es dibuixen amb el gest, les mirades i 
la desaparició de cadascú per la que es podria anomenar 
«la porta de la mort». Els naixements arriben pel costat 
oposat, diguem-ne, doncs, «la porta de la vida», en un 
cotxet de criatura i amb la mainadera sempre a punt, 
com si la cigonya existís. Les aspiracions de fer prosperar 
la fàbrica dels Bayard s’insinuen a cada dinar: un hereu 
—per fi un nen!— representa el futur. 

Els actors de la Ruta 40, que han fet teatre contempora-
ni, l’han feta seva sense sofisticacions. Haurien pogut tenir 
la temptació de modernitzar l’obra. En canvi, la mantenen 
en el seu ambient original, amb un respecte per l’autor, per 
l’actitud de cada generació que s’hi reflecteix i pels cos-
tums i els hàbits de la família Bayard de ficció, que si bé ja 
formen part d’una visió romàntica, continuen subjacents 
en l’interior de les generacions actuals. 

Andreu Sotorra

nadal

per nadal, qui res  
no estrena, res no val

c a l e n d a r i  d ' a d v e n t

Subscriu-te a núvol i emporta't aquesta recompensa 
Reserva el teu abonament a: subscriptors@nuvol.comemporta't un aBonament per al teatre maldà
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’artista de circ i fundador de la com-
panyia Animal Religion, Quim Girón, 
presenta aquest Nadal l’espectacle 
del ja tradicional Circ d’Hivern de 
l’Ateneu Popular 9 Barris, que arriba 
a la vint-i-tresena edició. «Treballem 
amb diferents disciplines i objectes: 

equilibris acrobàtics, màstil, suspensió capil·lar...», 
avança el director.

El títol de la proposta d’enguany és Nu i Girón 
l’explica així: «Nu és un espectacle de circ que 
vol parlar amb senzillesa i transparència de les 
relacions humanes a partir d’objectes quotidi-
ans». objectes contemporanis, casolans. Per 
exemple, unes botes d’esquí, un paraigua o una 
escala. «Hem volgut fer servir objectes que el 
públic pugui reconèixer per així canviar el seu 
ús. Aquesta barreja il·lògica ens porta a situa-
cions absurdes que ens ajuden a trobar el punt 
còmic», diu Girón.   

Nu, que compta amb els artistes Xavi Sánchez, 
Anna Aro, Ingrid Esperanza, Joan Català i el mateix 
director, Quim Girón, es podrà veure entre el 15 de 
desembre i el 20 de gener a l’Ateneu Popular 9 
Barris. Sobre com el rebrà el públic infantil, Girón 
creu que serà una sorpresa, ja que és una estrena. 
«Sabem que els nens són els primers que gaudei-
xen amb les coses bèsties», conclou, rient, el direc-
tor de l’espectacle.

El Circ d’Hivern va sorgir l’any 1996 a l’Ateneu 
Popular 9 Barris amb la intenció de fomentar la 
creació de companyies professionals relacionades 
amb el circ. Èxits com Circus Klezmer o Garbuix 
han demostrat que, efectivament, la producció de 
circ feta a Barcelona pot tenir projecció internaci-
onal. Els subscriptors de Núvol podran assistir de 
franc a la funció del dia de Nadal. 

Nu, 
el nou espectacle del Circ d’Hivern  
de l’Ateneu Popular 9 Barris

Clàudia Rius

emporta’t una entrada per a aqueSt eSpectacle 
Subscriu-te a núvol i emporta't aquesta recompensa 
Reserva la teva entrada a: subscriptors@nuvol.com
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Cent anys  
de Maricel

a cent anys, a les acaballes de la Primera 
Guerra Mundial, la fesomia de la costa cata-
lana era ben diferent. Sense els creuers embar-
cats al port de Barcelona, ni les corrues de 
cotxes recorrent la costa del Garraf, ni l’edifici 
més simbòlic de la Sitges actual. Fa cent anys, 
el complex arquitectònic de Maricel, una de 

les obres més singulars i rellevants del noucentisme, no 
existia. Era un vell hospital del segle xiv i un conjunt de 
modestes cases de pescadors que s’erigien al centre del 
barri de Sant Joan. 

Avui, en canvi, gràcies a Charles Deering, impulsor del 
projecte, i Miquel Utrillo, ideòleg de Maricel, és un bell 
palau que planta cara al mar; un dels espais culturals més 
rellevants del sud d’Europa. Fins al 24 de febrer, el Museu 
de Maricel recull la història que va alterar la postal de 
Sitges amb l’exposició de 113 obres que commemoren el 
centenari del conjunt arquitectònic. Entre elles, la col·lec-
ció d’art hispànic antic i modern de Charles Deering.

lA Col·lECCIó D’ArT HISPàNIC 
QuE vA rEvIFAr SITGES

Col·leccionista d’art i empresari nord-americà, Deering 
va arribar a Sitges l’any 1909 acompanyat d’un bon amic, 
el pintor Ramon Casas. L’objectiu del viatge a Catalunya 
era conèixer el Cau Ferrat de Santiago Rusiñol, far de la 
cultura catalana de l’època. Inicialment, va voler com-
prar-lo, però davant la negativa de Rusiñol, va adquirir 
la propietat del vell hospital Sant Joan Baptista per cons-
truir-hi Maricel i «tornar a posar Sitges en l’òrbita cul-
tural», remarca Ignasi Domènech, que juntament amb 
Sebastià Sánchez Sauleda comissaria l’exposició. 

L’encarregat de dissenyar el projecte va ser l’enginyer i 
crític d’art Miquel Utrillo, amb qui també mantenia una for-
ta relació d’amistat. Va ser així, com, d’una manera o altra, 
tots tres es van convertir en coprotagonistes de la confecció 
del nou epicentre cultural de Sitges, que, per les col·lecci-
ons d’art que atresorava, aviat va reemplaçar el Cau Ferrat. 

A més d’alçats d’Utrillo de l’edifici i de retrats fantàs-
tics de Casas, l’exposició rememora l’esplèndida col·lecció 
d’art hispànic que Charles Deering posseïa. Fascinat per l’art 
espanyol, va recopilar treballs que dataven des del segle xiii 
fins a la modernitat —entre els quals podem trobar obres 
de Josep Clarà o Gustau Violet— i obres contemporànies de 
Ramon Casas, Antoni Viladomat, Joaquim Sunyer o Hermen 
Anglada-Camarasa, entre altres. Una mostra excepcional 
que, tal com reflecteixen els llibres de visita de l’època, va 
atraure grans personalitats com Eugeni d’ors. Fa cent anys, 
abans que el 1921 Deering abandonés Sitges amb gran part 
de la seva col·lecció, tothom passava per Maricel.

Oriol Company

Subscriu-te a núvol i emporta't aquesta recompensa 
Reserva la teva visita a: subscriptors@nuvol.com

ET CONVIdEM A uNA VISITA GuIAdA A L'ExPOSICIó  
dE marIcel a SItGeS
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(5 entrades dobles) per Life Spoiler, que fan 
a la Flyhard

uè passaria si el Facebook ens 
avisés del nostre futur més 
immediat? Aquesta és la pre-
gunta que mira de respondre 
Life Spoiler, l’obra que es tor-
na a representar el 13 de 
desembre a la Sala FlyHard 
de Barcelona. Una aplicació 
d’aquesta xarxa social per-

met desvelar el futur dels ciutadans a set anys 
vista. I a partir d’aquí, cada personatge assumeix 
el seu destí a la seva manera.

N’hi ha que, gens contents amb el pronòstic, 
miren de crear-ne un de diferent, però això no 
és gens fàcil. Ja se sap: jugar contra el futur 
no sempre acaba bé. I enmig de tot plegat, un 
dilema que sorgeix quan l’amor intervé en tot 
aquest joc, com passa amb les dues protago-
nistes: s’estan enamorant perquè ho ha dit 
Facebook o perquè realment s’estimen?

El gènere de la ciència-ficció no és habitual al 
teatre, ja sigui perquè és difícil d’executar o per-
què exigeix més imaginació. Marc Angelet i Alejo 
Levis, però, han tingut una especial cura pels 
detalls i una voluntat de trencar-se el cap per evi-
tar l’ús excessiu de determinats recursos teatrals 
que haurien resultat superflus.

Life Spoiler explica amb una sensibilitat espe-
cial, però alhora contundent, una història ambi-
entada en el futur. No hi falta un toc de romanti-
cisme i humor i tampoc la crítica a una societat 
sense rumb.

Els autors dirigeixen l'obra amb unes dosis 
molt ben equilibrades d’intriga, sense recarre-
gar-la excessivament. Vicky Luengo i Bruna Cusí 
encapçalen el repartiment amb unes interpretaci-
ons austeres però profundes, i Sergio Matamala és 
la cirereta del pastís amb el seu personatges passat 
de voltes. Una obra ideal per indagar en el grau de 
determinisme i llibertat de les nostres vides.

Quan Facebook  
et dicta la vida 

David Bueno

emporta't una entrada per a aqueSt eSpectacle
Subscriu-te a núvol i emporta't aquesta recompensa 
Reserva la teva entrada a: subscriptors@nuvol.com

Subscriu-te a núvol i emporta't aquesta recompensa 
Reserva la teva visita a: subscriptors@nuvol.com



58 c a l e n d a r i  d ' a d v e n t

Encara queda molt art de la postguerra per investigar, i això és el que fa 
Bernat Puigdollers, incansable historiador de l’art. Després d’interessar-
se per pintors com Ramon Llovet o Serra Goday, i sempre tenint algun 
projecte al cap, l'expert presenta l’exposició L’equilibri possible al Museu 
de Montserrat, sobre la relació personal i professional dels pintors 
Albert Ràfols-Casamada i Maria Girona. Una nova demostració del 
ferm compromís de Puigdollers amb la difusió i l’estudi de l’art català.
Clàudia rius

Bernat puIGdollerS  
PER L'EqUILIBRI PoSSIBLE

EL TRAÇ NET dE 
marta maSana

joan maGrané 
PER MISSA A 6 vEUS

ferran palau PER BLANC

melcIor comeS   
PER SoBRE LA TERRA IMPURA

Ferran Palau ha esclatat amb Blanc (Halley Records, 2018). Després de 
L’aigua del rierol i Santa Ferida), aquest tercer àlbum l’ha fet encaixar 
amb precisió i crítiques excel·lents en l’escena musical catalana. 
A Blanc hi ha dipositat cançons de pop metafísic, el gènere que ha 
enginyat amb El Petit de Cal Eril. Un gènere amb poca explicació: 
«És la sensació ingràvida en la música». El disc està ple de cançons 
vaporoses, fetes amb cura, d’una fresca intensitat. Lletres inspirades, 
melodies serenes i un embolcall calculat. Palau és el nou cantautor 
absolut; encarna com pocs l’esperit de Calàndria. Gerard E. Mur

A partir de tècniques antigues, Magrané construeix, 
a la seva Missa a 6 veus, un univers sonor radicalment 
actual però conservant l’essència del passat en el terreny 
conceptual: polifonia, ritme a dos, veus separades, 
registre restringit, evitant moments cadencials per 
buscar la melodia infinita amb graus conjunts i amb 
molta presència del melisma, respectant l’ideari polifònic 
des de Josquin des Prez fins a Monteverdi. En cap cas 
és música «neo», sinó que sempre respon a la voluntat 
d’expressió de l’artista d’entrellaçar veus. Aina vega

Marta Masana és una autora jove, punyent i atrevida 
que combina amb un gran equilibri un traç net, 
innocent i aparentment naïf amb una mirada crítica, 

esmolada i irònica. La distingim amb el premi Web Negre 
perquè creiem en el seu talent captivador, que és capaç de 
despullar els contrasentits de la nostra existència amb la 
seva línia clara, subtil i perspicaç. La premiem perquè volem 
que segueixi reprovant amb la seva agudesa l’estultícia 
imperant arreu amb el dibuix i l’humor com a eines. kap
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Melcior Comes ha fet el ple amb aquesta obra magnificent, 
admirablement escrita, un gran fresc de la Mallorca 
contemporània amb personatges i diàlegs vius. Un jove 
escriptor rep l'encàrrec d'escriure la biografia de l'actriu Dora 
Bonnín. La recerca posarà al descobert un episodi tenebrós 
del passat i la seva dolorosa metàstasi en tota una família. 
Comes abraça el mestratge dels grans: Llorenç Villalonga, 
Philip Roth sense renuciar mai a Balzac. Bernat Puigtobella 
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marta altéS  
I L'ART d'ExPLICAR HISTòRIES

clàudIa cedó 
PER UNA GoSSA EN UN DESCAMPAT

marIa rovIra I arIel f. verBa
PER ES BUSCA oyE ShERMAN

eva fernándeZ 
PER yo PREGUNTo

joSep pedralS 
PER ELS LíMITS DE qUIM PoRTA

Josep Pedrals és un faulista i poeta que celebra la tradició catalana, 
especialment la barroca, i que ens convida fervorosament a llegir-la i 
escoltar els seus versos. Abasta un lèxic riquíssim farcit de localismes 
oblidats amb àmplia varietat de registres, de gèneres i de veus. Pedrals 
juga amb la màxima naturalitat el seu dir aconseguint fonètiques 
impensables que, com a bon rapsode, harmonitzen la seva oratòria.
Els límits de Quim Porta confirma l’esplendidesa d’un poeta que vol  
«reviure allò que encara no ha viscut». Una delícia. Enric umbert-rexach

«La Clàudia ha escrit un Hamlet femení», va declarar Sergi 
Belbel. «No tinc la sensació d’haver fet una vomitada», afegia 
Clàudia Cedó. I és que l’autora de Banyoles va escriure aquest 
text a partir d’una experiència personal: la mort perinatal del 
seu fill. Com es viu un part sabent-ne que el desenllaç serà 
tràgic? una gossa en un descampat representa un gran salt 
cap endavant en la trajectòria de Cedó,  que se situa, amb 
aquest text, en la primera línia de la dramatúrgia catalana 
contemporània. Un clàssic instantani. oriol Puig Taulé

Potser no existeix la gran novel·la sobre Barcelona però sens dubte la 
capital catalana sí que té la seva gran websèrie d’humor: Es busca Oye 
Sherman, l’obra de Maria Rovira i Ariel F. Verba, l’exercici d’antropologia 
txorra que intenta descobrir l’essència de la gran urbs en temps precaris. 
Amb acudits sobre la regla, sobreimpressions capil·lars de Puigdemont 
i el rap de la Princess of Sant Gervasi, la segona temporada d’oye 
Sherman marca el camí de les pantalles en català. Joan Burdeus

És jove, molt jove, però faríem bé de deixar de mirar-la com una jove 
promesa i no perdre-li la pista. Eva Fernández ja porta un munt d’anys 
de trajectòria musical dins del món del jazz de la mà de grans noms 
del nostre país com Joan Chamorro o David Pastor i ara ha desplegat 
el seu talent per volar en solitari com a cantant i saxofonista amb un 
primer disc, que inclou set cançons amb composicions pròpies on 
posa música a poemes d’Alfonsina Storni, Alejandra Pizarnik, Julio 
Cortázar i Alfonso Costafreda. Yo pregunto (2018) és tota una decla-
ració d’intencions que apunten molt molt amunt. raquel Font

És un fet, els seus llibres enamoren petits i grans. Prova evident d'això és que quan 
els nens i nenes «tasten» un dels seus àlbums no poden evitar clamar la frase: 'Una 
altra vegada, si us plau!'. I és que, com molts sabem, la Marta és il·lustradora però 
sobretot creadora de relats entranyables on l'humor i la tendresa mai falten.
Jo personalment admiro la seva capacitat extraordinària per explicar històries amb 
textos i imatges que transmeten les emocions dels seus personatges sense parlar-ne 
directament, l'ús que fa del color i el seu estil desenfadat però alhora molt treballat. 
Tots aquests ingredients han fet sens dubte que en molt pocs anys s'hagi convertit 
en un referent internacional del món de la il·lustració infantil. Marta Ardite
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5
1 | NADAlS* Cada vegada que sento a dir que «arriben els 
Nadals», o em pregunten «si aniré a esquiar aquests Nadals», 
un calfred em recorre l’espinada. Ho sentim dir per boca de 
gent que fa el calc del castellà las navidades. En català, Nadal 
és singular. Fins i tot si ens referim a nadals successius, direm 
que «el Nadal el passem (cada any) a Lleida».

2 | CAGATIó* Hi ha gent que diu el cagatió per referir-se 
al tronc que piquem a bastonades perquè ens cagui torró. 
L’expressió correcta és el tió. I fem cagar el tió. El diccionari 
accepta el terme cagatió per referir-se a l’acte de fer cagar 
el tió per Nadal, però no donem menjar al cagatió ni fem 
cops al cagatió.

3 | NIT BoNA/NIT vEllA* Un dels barbarismes més deli-
rants que sentireu aquest dies és el de Nit bona, per referir-se 
a la Nit de Nadal. Durant aquestes festes totes les nits poden 
ser bones, si les passem ben acompanyats i algú ens escalfa 
el llit. Passa el mateix amb la nit vella*, que en català sempre 
n’hem dit la Nit de Cap d’Any.

4 | FElIç ANy* Aquesta expressió s’ha estès de tal manera 
que gairebé és reaccionari assenyalar-la com a incorrecta. 
Certament, és una expressió prou apta, però als que sem-
pre hem dit «bon any nou» o senzillament «bon any», ens 
sembla forçada i calcada del castellà. De la mateixa manera 
que no se’ns acudiria mai dir «feliç Nadal», tampoc direm 
mai «feliç any». En Joan Josep Isern ens recorda que per Cap 
d’Any (que no *fi d’any), durant les dotze campanades, els 
castellanoparlants mengen uvas i els catalanoparlants raïm 
(i no pas raïms).

5 | rEIS MAGS* Aquí sempre n’hem dit Reis d’Orient. No hem 
estat mai prou monàrquics per pensar que els reis són mags. 
En tot cas podríem dir que els reis són màgics, però dir-ne 
Reis Mags és juxtaposar dos substantius. Amb tot, la cele-
bració de l’epifania presenta un balanç més positiu i espe-
rançador, perquè anys enrere dèiem cabalgata amb tota la 
barra del món i avui ja diem cavalcada. És una correcció que 
s’ha generalitzat prou, com ha passat amb bústia respecte 
a buzón. Un senyal que la batalla no està perduda i que la 
degeneració lèxica del Nadal no és del tot irreversible. Tots 
tenim algun aprenent a prop, gent que s’esforça per parlar 
millor i que fins i tot es mereix un vot de confiança. No ens 
estiguem de corregir-lo si convé, i desitjar-li de passada unes 
bones festes.

Bon Nadal a tothom.

Bernat Puigtobella

aberracions 
lingüístiques 
nadalenques

S’acosten dates assenyalades. Nadal arri-
ba ple d’il·lusions, però també carregat 
d’impostures lingüístiques. Sentim dir 

barbarismes tot l’any. Ara bé, les festes 
nadalenques concentren una quantitat 
de barbaritats i barrabassades especi-

alment irritants. us n’hem triat cinc.

Subscriu-te a núvol i emporta't aquesta recompensa 
Reserva el teu exemplar a: subscriptors@nuvol.com

emporta't un exemplar de la GramàtIca de la 
llenGua catalana de l'InStItut d'eStudIS catalanS
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NADAL DE 1944
— PRIMER PREMI NÚVOL DE CONTES 2018

I 
aquella nit, el soldat va tornar a casa. No tornava pas sencer: una granada li havia esberlat 
el cap i a l’hospital li havien hagut d’amputar una cama. Ara caminava amb l’ajuda d’una 
crossa i, damunt les espatlles, el coll de la guerrera es tancava al voltant d’un buit incò-
mode. Era comprensible que truqués a la porta de casa atemorit: tradicionalment, la visió 
d’un decapitat inspira horror i repulsió. Però el van rebre bé, o això li va semblar, perquè 
va notar el contacte de braços afectuosos que l’amanyagaven, que l’empenyien cap a 
dins i que el feien seure en una butaca. No s’ho podia creure: la butaca reservada al pare 

per llegir la premsa! Ara, tornat com un heroi, potser s’havia guanyat el privilegi d’asseure-s’hi.
De seguida va sentir que el Benji refregava el llom contra la cama bona (i única) i una 

escalfor reconfortant que devia provenir de la llenya que cremava a la llar de foc. I va suposar 
que era l’Alison, la seva xicota, qui li acariciava el braç dret (sort que havia triat el dret: la 
metralla li havia deixat l’esquerre insensible). Les manotades a l’espatlla les atribuïa al pare; 
els ocasionals cops de puny al pit, al germà gran (batedor de beisbol professional). Imaginava 
la mare i la germana enfeinades amb els preparatius del sopar, els avis aclofats als sofàs i els 
nebots empaitant-se pel menjador, potser fent burla de l’oncle escapçat («Sleepy Hollow!», 
devien cridar amb aquella falta de tacte pròpia de la canalla). I segur que tots plegats l’esta-
ven atabalant amb preguntes, una rere l’altra. Però tot eren només suposicions i va maleir 
el Creador per haver concentrat quatre dels cinc sentits en una mateixa part del cos humà: 
com si veure’s privat de tenir un cap no fos prou enutjós, no podia sentir els comentaris que 
li adreçaven, ni veure les mirades d’admiració que ben segur li dedicaven, ni ensumar l’olor 
del gall d’indi que es rostia al forn (tampoc no el podria paladejar). Però s’hauria d’acostumar 
a aquelles privacions! A l’exèrcit no acceptaven els soldats decapitats (com si no poguessin 
ser útils a la causa!) i ara hauria de buscar altres objectius a la vida.

Com si responguessin als seus neguits, quan devia ser l’hora de sopar el van aixecar i, en 
lloc de conduir-lo cap a la taula, van acompanyar-lo a un racó del menjador. Se’n va alegrar 
perquè a l’àpat hauria estat un convidat de pedra. També va agrair que el falquessin entre la 
llibreria i un secreter: no tenia la destresa dels flamencs per mantenir l’equilibri sobre una 
sola cama! Li van fer desplegar els braços en forma de creu i, per les maniobres i els frecs, va 
imaginar que el guarnien amb cintes, boles, penjolls i purpurina; potser també algun enfilall 
de llumetes que pampalluguejaven. Al capdamunt del tronc va notar una pressió punxant: 
una estrella de Nadal? Va imaginar que les medalles i condecoracions de l’uniforme devien 
reforçar l’esplendor del conjunt. I va pensar, orgullós, que l’endemà, amb l’estesa de regals 
del Pare Noel al seu voltant, formaria una estampa perfecta de l’esperit nadalenc.

Jordi Masó
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