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Les millors obres de Tho-
mas Mann, Stefan Zweig,
Kafka, Günter Grass, Tho-
mas Bernhard, Heinrich
Heine, Hugo von Hof-
mannsthal, Conan Doyle,
Mark Twain, Daniel Defoe
i Graham Greene són la

carta de presentació del
gran traductor Joan Font-
cuberta i Gel, que ha mort
a 80 anys, segons ens in-
forma Quaderns Crema,
un dels segells pels quals
va treballar amb assidu-
ïtat. Precisament per una
traducció a l’editorial de
Jaume Vallcorba, La im-
paciència del cor, de Ste-

fan Zweig, va rebre el pre-
mi Ciutat de Barcelona de
traducció l’any 2010. An-
teriorment, el 1991, va re-
bre el Premi de la Institu-
ció de les Lletres Catala-
nes per la versió de La
mort de Virgili, de Her-
mann Broch, aquest cop
en la col·lecció de clàssics
internacionals d’Edicions

62. Catedràtic i professor
de traducció a la Universi-
tat Autònoma de Barcelo-
na, Joan Fontcuberta i Gel
no va ser únicament un
traductor professional, si-
nó un militant per la divul-
gació de l’alta literatura
que ja havia destacat com
a traductor al castellà de
narrativa alemanya. En
actiu des de la primera
meitat dels anys seixanta,
Fontcuberta deixa un lle-
gat difícilment compara-
ble en la literatura actual.
Cal destacar també l’as-
saig Vers una metodolo-
gia del català segona llen-
gua, datada el 1982. ■

David Castillo
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Mor el gran traductor
Joan Fontcuberta i Gel

Joan Fontcuberta i Gel traduïa de l’alemany i de l’anglès des
de la dècada de 1960 ■ QUADERNS CREMA

El fiscal general de Nova York,
Eric Schneiderman, va pre-
sentar ahir una demanda con-
tra el productor de Hollywood
Harvey Weinstein, el seu ger-
mà Robert i l’empresa que di-
rigeixen, The Weinstein Com-
pany, després de la investiga-
ció iniciada per conducta se-
xual inapropiada. La denúncia
inclou noves acusacions con-
tra Weinstein pel “maltracta-
ment explotador” que aplica
als seus empleats. ■ EFE

El consell d’administració del
Grup Planeta (amb 9.000 tre-
balladors en 20 països) va
acordar ahir rellevar José Ma-
nuel Lara Garcia com a con-
seller delegat. Ocuparà el càr-
rec el vicepresident executiu,
Carlos Fernández. Amb el re-
lleu es vol donar “un nou im-
puls” a la companyia en un
context global de gran trans-
formació dels models de ne-
goci al voltant del llibre, la in-
formació, la formació i l’entre-
teniment audiovisual. ■ ACN

J.M. Lara ja no és
conseller delegat
de Planeta
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Guillermo del
Toro presidirà el
jurat de Venècia

El fiscal de Nova
York demanda
Harvey Weinstein
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El director mexicà Guillermo
del Toro, principal favorit als
Oscar d’enguany per La forma
del agua, serà el president del
jurat de la 75a edició de la
Mostra de Venècia, que se
celebrarà del 29 d’agost al 8
de setembre. Del Toro va gua-
nyar el Lleó d’Or de l’any pas-
sat amb La forma del agua,
que està nominada a onze
premis Oscar i que s’estrena
als nostres cinemes diven-
dres. ■ REDACCIÓ

“Busquem l’equilibri dins
l’excel·lència entre músics
coneguts i d’altres que no
ho són tant però que són
molt bons.” Joan Oller, di-
rector general del Palau de
la Música Catalana, resu-
mia així el criteri amb el
qual han configurat la no-
va temporada de Palau
100, que oferirà quinze
concerts del setembre al
juny de l’any vinent. Un
dels directors més esti-
mats de la casa, Gustavo
Dudamel, torna per obrir
la temporada amb dos
concerts al capdavant de
la Mahler Chamber Or-
questra (Quarta de
Brahms), i la tancarà el ju-
ny amb la Müncher Phil-
harmoniker i la Segona de
Mahler.

Un altre eix de la tempo-
rada és la centralitat dels
cors, i per això vindran al-
guns dels més prestigiosos:
el Monteverdi Choir, amb
la versió íntegra en concert
de l’òpera oratori Semele,
de Händel, dirigida per Sir
Eliot Gardiner; el Baltha-
sar Neumann Choir und
Ensemble, amb el Rè-
quiem de Mozart, i final-
ment el Collegium Vocal
Gent, que interpretarà per
primer cop “una obra cab-
dal de la modernitat”, en
paraules de Víctor Garcia
de Gomar, director artístic
adjunt, com és Einstein on
the Beach, de Philippe
Glass. A més, hi participarà

la cantautora Suzane Ve-
ga. “Aquest segurament és
un dels plats més singulars
de la temporada i més que

d’òpera s’ha de parlar d’ob-
jecte sonor no identificat
per la seva singularitat”,
deia tot fent broma el direc-
tor.

La mezzosoprano Ceci-
lia Bartoli, que sempre ha
aconseguit un èxit clamo-
rós en cada concert seu al
Palau, vindrà a l’octubre,
aquest cop acompanyada
de la seva nova formació,
Les Musiciens du Prince,
per cantar el paper princi-
pal de l’òpera La Ceneren-
tola, de Rossini, que es veu-
rà en versió concert. Pel
que fa al director Valery

Gergiev, dirigirà per pri-
mer cop l’Orfeó Català en
un programa integrat per
obres de Prokófiev –Can-
tata Alexandr Nevski– i
Rakhmaninov –el Concert
per a piano núm. 3.–, “tot
un mite perquè representa
un desafiament per a qual-
sevol pianista”, assenyala
De Gomar. En aquest cas,
afrontarà el desafiament
“l’artista estel·lar emer-
gent del piano” Daniil Tri-
fonov.

Altres dates interes-
sants de la programació
són la visita de la soprano

René Fleming (febrer del
2019) i de l’Orquestra Sim-
fònica de Sant Petersburg
dirigida pel titular Yuri Te-
mirkanov (maig 2019). Jo-
sep Pons dirigirà l’Orques-
tra del Liceu (març del
2019) amb La consagra-
ció de la primavera i també
una obra de qui serà el com-
positor resident, J.M. Guix.

Una de les grans nove-
tats de la temporada, que
està pressupostada en
1.679.800 euros, és que els
concerts passaran a fer-se
a les 20.00 h per europe-
ïtzar horaris. ■

Dudamel, Bartoli, Gardiner i Gergiev, caps de cartell del nou Palau
100, que programa l’òpera ‘Einstein on the beach’, de Philip Glass
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Qüestió d’equilibri

La cantautora Suzane Vega cantarà a l’òpera ‘Einstein on the beach’, de Philipp Glass ■ EL PUNT AVUI

Els concerts es
faran a les
20.00 h del
vespre per
europeïtzar
els horaris


