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CULTURA
NOVETATS

EMILI TEIXIDOR
‘El llibre de les mosques’
!!!!
PROA, 2010

"  " El sempre eficaç Emili
Teixidor va aconseguir un
dels seus grans èxits amb
aquesta ambiciosa aposta
narrativa. Sense perdre la
seva prosa entenedora, va
apostar per una construc-
ció amb diferents estrats
cronològics i temàtics: de la
Catalunya franquista a la de
la Transició, de la mirada
crítica vers els apolítics i els
socialistes de boîte a la re-
flexió sobre la relació entre
la ment, la carn i el prohibi-
cionisme catòlic. L’autor
toca moltes tecles per cons-
truir aquesta novel·la hidra,
que fins i tot insinua una lleu
intriga criminal al voltant
del nucli de la trama: un lli-
bre que consigna actes se-
xuals comesos per eclesiàs-
tics.l Ignasi Franch

JOSEP M. MUÑOZ (ED.)
‘Els quatre presidents’
!!!!
L’AVENÇ, 2010

" "S’apleguen en un volum
les entrevistes amb pro-
funditat amb els quatre
presidents de la Generali-
tat moderna publicades
per L’Avenç. Són textos
espaiosos i en general
amables, dulcificats per
preguntes biogràfiques i
amb el valor que  hi dóna
un enfocament que man-
té les distàncies amb l’ac-
tualitat més immediata de
cada moment. En alguns
dels casos, els polítics con-
testen sense tenir respon-
sabilitats de govern, amb
l’afegit de llibertat conse-
güent: en aquest sentit,
hi destaca el desencís ma-
ragallià vers la nonada
Espanya federal que so-
mià construir amb Rodrí-
guez Zapatero.l I. F.

JAUME VILASECA QUARTET
‘Mumbai’
!!!
DISCMEDI-BLAU, 2010

" "Amb el seu quartet, Jau-
me Vilaseca ha partit del
jazzper acostar-se als múl-
tiples rostres de les músi-
ques del món. Recolzant-
se especialment en els
timbres diversos del saxò-
fon i de la flauta de Víctor
de Diego, la seva aposta és
vitalista, perseguidora
d’una bellesa melòdica pot-
ser mancada d’algun con-
trapunt encara que els om-
nipresents ritmes de
Ramón Díaz la vivifiquin.
Al final, però, la música
guanya: l’inici de «Circles»
pot ser una mostra d’a-
quest so unívocament pre-
ciosista i amable, però el
tall acaba convertint-se en
un vibrant i energètic dià-
leg del grup amb el sitar de
Ravi Chary.l I. F.

ANDREU VALOR
‘En les nostres mans’
!!
MESDEMIL, 2010

Apassionant
narració històrica
amb ressons morals

Converses
calmades en temps
de fer balanç

"  " Poques vegades una
portada explica tan clara-
ment el contingut d’un
disc: el cantautor ense-
nyant els palmells de les
mans en una fotografia
dominada pel color blanc.
En les nostres mans és,
efectivament, un debut
lluminós, d’una honeste-
dat gairebé impúdica. El
valencià proposa una can-
çó d’autor gens irada, que
defensa en positiu diver-
ses causes mitjançant
vestits musicals força sen-
zills, gairebé sempre sot-
mesos a un pop-rock vo-
cal lleuger, amb ocasionals
irrupcions d’intimisme
dramàtic i també de blues.
El conjunt desperta sim-
patia més enllà de les se-
ves limitacions.l I. F.

Positiva i tendra
cançó de caràcter
reivindicatiu

‘Jazz’ eclèctic amb
elements d’arreu
del món
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TEATRE. ‘LA DONA JUSTA’

" " La bona acollida que la literatura de Sándor Márai
té a Catalunya fa preveure l’èxit teatral de La dona jus-
ta. I és que l’adaptador de la novel·la, Eduardo Mendo-
za, ha sabut donar nova forma als tres monòlegs d’un
triangle amorós, per tal d’oferir amb càlcul i ritme les
contradiccions, subjectivitats i complementarietats dels
seus punts de vista. No trobem aquí l’humor i el cinis-
me present en un altre gran triangle literari, l’Amor, et-
cètera, de Julian Barnes, però la gravetat de les situa-
cions i dels sentiments ens interessen igual, malgrat
correspondre a una altra època, a una altra forma de
sentir. Budapest abans de la Segona Guerra Mundial,
la vida burgesa centreeuropea... L’amor, els costums i
tota una civilització cauran com fitxes de dòmino, l’u-
na rere l’altra, i l’espectador assistirà a la tremolor ín-
tima i inicial del que seria un gran sotrac. En aquesta
submersió, en escena la profunditat i la sensatesa de
Márai mantenen el pols poètic i l’interès narratiu, en un
escenari auster però efectiu, amb les interpretacions
d’una Rosa Novell perfecta, que es fa escoltar en tot mo-
ment, i d’un Àlex Casanovas en bona forma com a ma-
rit fred, atrapat en les seves idees. l Gabriel Almazan

Estudi dels punts de vista
d’un triangle amorós
Director: Fernando Bernués
Intèrprets: Rosa Novell, Cristina Plazas, Àlex Casanovas
Lloc i data: Teatre Borràs, fins al 27 de juny


