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L’històric macroconcert

que el 14 de juny del 1991

va reunir Sopa de Cabra,

Sau, Sangtraït i Els Pets al

Palau Sant Jordi articula

l’exposició que des d’ahir

fins al 8 de gener es pot vi-

sitar al Museu de la Música

de Barcelona. Comissaria-

da pel Grup Enderrock, la

mostra dedica una sala a

cadascun dels quatre

grups que hi van partici-

par. “Sopa de Cabra ve-

nien d’enregistrar Ben en-
dins al Zeleste i tenien el

caixet més alt: 1.800.000

pessetes [uns 11.000 eu-

ros]. Sau estaven en auge.

Sangtraït tenien el públic

més fidel. I Els Pets, ales-

hores, eren els menys dels

quatre”, resumia ahir

Lluís Gendrau, director

d’Enderrock. Una cinque-

na sala permet de veure ín-

tegrament el concert (en

total, quatre hores), així

com un documental que

serveix per combatre tò-

pics d’aquell concert, com

que havia estat organitza-

da per la Generalitat.

Aquesta sala, d’altra ban-

da, està decorada amb ins-

truments emprats aquella

nit o en aquella època, com

per exemple la guitarra de

Lupe Villar (Sangtraït) o

part de la bateria de Joan

Reig (Els Pets).

L’exposició, però, no se

centra únicament en el

concert de fa 25 anys (on

van anar, segons es va dir

aleshores, 22.104 perso-

nes, xifra que després es

va saber que no era exac-

ta), sinó en un fenomen, el

del rock català, que té els

seus orígens, segons En-
derrock, en el debut de Du-

ble Buble i el seu final en

les morts de Carles Saba-

ter i Marc Grau i l’aparició

de bandes en una òrbita di-

ferent, com ara Antònia

Font i Dusminguet. n■

El Museu de la
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25 anys de rock català,
en una exposició

Sopa de Cabra, en una de les imatges que es pot veure a
l’exposició del Museu de la Música n■ CARLES FARGAS

Set editorials catalanes

presenten un seguit de no-

vetats al voltant de la figu-

ra de Ramon Llull, de la

qual es commemora els

700 anys de la seva mort.

El text més adaptat és el

Llibre de les bèsties, inclòs

en El llibre de les merave-
lles: “És un text que parla

de la maldat i crueltat hu-

mana, i no pas de les bès-

ties. Tracta sobre l’ambi-

ció de poder, del govern i

de la política més bruta”,

va indicar Joan Santa-

nach, comissari de l’Any

durant la presentació dels

volums.

La majoria de les pro-

postes s’adrecen a un pú-

blic infantil, com la de Bar-

canova, que recull una

mostra de les faules a càr-

rec de Pere Martí i Maria

Espluga. “Hem agafat 14

de les 20 existents perquè

algunes són misògines i se-

ria impensable presentar-

les als nens de 8 o 9 anys”,

comenta Martí. Pensat

per a un públic juvenil,

una altra adaptació del

conjunt aquest cop de les

faules, amb Muntsa Farré

i Gisela Bombilà. “Per a la

nostra versió hem adaptat

bàsicament el llenguatge i

l’estructura”, diu Farré.

D’altra banda, Laura Bor-

ràs, directora de la Institu-

ció de les Lletres Catala-

nes, ha treballat amb Pila-

rín Bayés en una versió

adreçada a joves i adults

publicada per Santillana, i

ens explica: “L’hem fet ac-

cessible a nivell lingüístic,

tot salvant l’esperit de

Llull i el de la narrativa me-

dieval.” Bromera publica

el Llibre de les bèsties per

als infants amb una adap-

tació de Teresa Broseta, i

també una tria de frag-

ments del Blaquerna, a

cura de Josep Enric Rubio,

que ha traslladat a la llen-

gua actual la narració.

Fragmenta presenta un

bonic àlbum il·lustrat del

Llibre del gentil i dels tres
savis, un exemple, segons

l’editor Ignasi Moreta, del

diàleg interreligiós tant de

moda avui, del qual Llull ja

parlava segles enrere. Bar-

cino, dins la seva col·lecció

de Tast de Clàssics, propo-

sa els Accidents d’amor, a

cura de Pere Antoni Pons:

“És una porta per accedir

al Llull més místic”, expli-

ca Carles Duarte, respon-

sable editorial. Tot això

sense oblidar la recent pu-

blicació de Proa del Llibre
de les bèsties amb dibuixos

de Perico Pastor i edició de

Miquel Desclot: “Hem dei-

xat parlar Llull amb el ca-

talà d’avui, i he resolt pro-

blemes bàsicament de sin-

taxi i lèxic.”

L’aportació de Savall
Per la seva banda, Jordi

Savall ha utilitzat el poder

evocador de la música per

traçar la vida de Ramon

Llull des d’una perspectiva

sonora. Ramon Llull.
Temps de conquestes, de
diàleg i desconhort és un

llibre disc construït a par-

tir d’alguns textos de Llull

recitats pels actors Sílvia

Bel i Jordi Boixaderas i

acompanyats de la música

de Jordi Savall i de l’or-

questra Hespèrion XXI.

“Savall ha articulat una

contextualització musical

de la vida de Ramon Llull”,

explica Joan Santanach,

comissari de l’Any Llull.

Els dos discos del llibre

narren cronològicament

els fets que van marcar

l’obra del pensador, i per

això també cal que el lec-

tor viatgi en el temps, més

de 700 anys enrere.

“L’única manera de conce-

bre la vida quotidiana de fa

tants anys és la música.

Llegir un text és com llegir

una partitura, hem d’ima-

ginar com sonarà. Per

tant, si escoltem el text,

aquest viu de nou”, insta

Jordi Savall.

El llibre disc, enregis-

trat en el concert que es va

fer el novembre passat al

Saló del Tinell, està tradu-

ït a sis llengües. Cada text,

a més, ha estat especial-

ment escollit per reflectir

un moment històric deter-

minat. “Conjugant la mú-

sica amb el text volem sub-

mergir l’espectador en

una altra època”, conclou

el gambista. n■

Set editorials publiquen nou adaptacions per apropar i divulgar l’obra
de Ramon Llull, i Jordi Savall ofereix una aproximació musical a la seva figura
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Amb el català d’avui

Laura Borràs i Joan Santanach (al mig), amb els editors i il·lustradors de les obres n■ ACN

La Fira del Llibre de Varsò-

via, que té Barcelona i la li-

teratura catalana com a

convidades, es va inaugu-

rar ahir al matí. Fins al 22

de maig hi desfilaran una

sèrie d’autors catalans

destacats: Sebastià Alza-

mora, Blanca Busquets,

Jaume Cabré, Jenn Díaz,

Rafel Nadal, Marc Pastor,

Jordi Puntí, Care Santos,

Màrius Serra, i Jordi Sier-

ra i Fabra. El programa

d’activitats inclou l’Sport

Meets Culture, un punt de

trobada entre la cultura i

l’esport organitzat con-

juntament entre l’IRL i el

FC Barcelona. n■
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