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«L’obra té a veure amb
arribar verge a les coses»

33 Roser Batalla.

Roser Batalla

Als 20 anys de debutar amb Dagoll
Dagom, s’estrena com a directora
amb una obra peculiar. Un roure serà
des de dimecres al Club Capitol.

Actriu i directora

GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

–Va veure Un roure, de Tim Crouch,
a Edimburg el 2005 i li va canviar la
vida. O, si més no, la professió.
–Quan vaig sortir em tremolaven les
cames. Com que no tenia feina en
perspectiva, em vaig tirar de la moto
i vaig preguntar a l’autor si els drets
estaven lliures. Aquesta és la prime-
ra vegada que dirigeixo i, tot i que
em continuo considerant actriu per
sobre de tot, m’agradaria continuar
dirigint perquè m’ho passo pipa.

–¿Li van tremolar les cames?
–És que em va semblar la manera
d’explicar una història de més gene-
rositat teatral que havia vist mai.
Era teatre en estat pur. L’essència del
teatre.

–¿Per què?
–Per fer teatre, per explicar una
història, només fa falta algú que
l’expliqui. Ni grans vestuaris, ni
grans escenografies. A més, aquí la
història no només l’explica un actor
al públic, sinó que alhora l’explica a
un altre actor, que al seu torn l’ex-
plica en el mateix moment en què el
públic la rep.

–Quin embolic.
–Dos actors expliquen la història al
públic. Un, Jordi Martínez, la sap;
l’altre no en sap res. La història li és
tan desconeguda al segon actor com
al públic.

–Han convidat una persona diferent
cada dia per interpretar l’actor ig-
norant. Ferran Rañé serà el primer i
el seguiran, entre altres, Jordi Ba-
nacolocha, Jordi Boixaderas, Sergi
Belbel, Montse Guallar, Lluís Ho-
mar... i així fins a 60. ¿Tots van dir
que sí a la primera?
–A la primera. Tots, menys dos o tres
per problemes d’agenda.

–Valents.
–La primera impressió era d’ensurt.
‘Però, ¿què he de fer? ¿I si em quedo
en blanc?’, deien.

–¡Com a mínim!
–Arriben al teatre sense saber res i
una hora abans de la funció se’ls do-
nen les premisses d’aquest joc tea-
tral. No se’ls demana que improvi-
sin, sinó que es deixin portar. Com
els nens que van a la piscina el pri-
mer dia i que no saben nedar, però
saben que tu ets allà i que no s’ofe-
garan. Té molt a veure amb arribar
verge a les coses i tenir confiança. És
un pònting teatral, una experiència
única que només es dóna una vega-
da a la vida en aquesta professió.H

García Márquez
celebra els
25 anys del seu
premi Nobel

LLETRES 3 ANIVERSARI

Un dia com avui de fa 25 anys,
Gabriel García Márquez va rebre
una trucada telefònica a casa se-
va, a Mèxic, en què li comunica-
ven la concessió del Nobel de lite-
ratura. Feia 15 anys de la publica-
ció de Ci en años de so l edad i
l’acadèmia sueca va reconèixer
en l’obra del colombià que «la
fantasia i la realitat es combinen
en un univers ricament compost
d’imaginació que reflecteix la vi-
da i els conflictes del continent
americà».

El principal promotor del rea-
lisme màgic de la literatura llati-
noamericana, que el març passat
va fer 80 anys, va rebre la notícia
amb una certa incredulitat per-
què feia un lustre que era a la llis-
ta de favorits. De fet, el 1982 es va
imposar a candidats de la talla
del britànic Graham Greene i
l’alemany Günter Grass.

AQUELL DISCURS / Dos mesos des-
prés d’aquella trucada, Gabo re-
bia a Estocolm el guardó de mans
del rei de Suècia, vestit amb el li-
qui liqui, l’impecable vestit blanc
d’etiqueta del Carib. En el seu dis-
curs d’agraïment, no va dubtar a
recordar les desigualtats del con-
tinent que en aquell moment re-
presentava i va expressar que «da-
vant de l’opressió, el saqueig i
l’abandonament, la nostra res-
posta és la vida».H

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Ricardo Piglia juga amb l’art
de narrar a ‘Prisión perpetua’

LLIBRES 3 NOVETAT

b b

ELENA HEVIA
BARCELONA

L’autor argentí
busca la complicitat
del lector en aquest
text autobiogràfic

Promet
la publicació
del diari que escriu
des de fa 50 anys

F
a 50 anys que Ricardo Piglia
(Adrogué, Buenos Aires,
1940), possiblement l’escrip-
tor argentí més reconegut

dins i fora del seu país, fa un diari
que, amb el temps, s’ha convertit en
el pou d’on beu tota la seva literatu-
ra. Una de les peces sorgida a partir
d’aquesta tasca diarística és Prisión
perpetua, una novel.la breu que va
publicar a Espanya Lengua de Trapo
fa set anys i a l’Argentina original-
ment el 1988. Ara Anagrama la recu-
pera juntament amb el conte En-
cuentro en Saint-Nazaire amb el qual
forma un curiós díptic autobiogrà-
fic. El llibre munta un joc subtil i ca-
lidoscòpic sobre l’art de la narració
que el lector ha de recompondre i és
un bon exemple de l’estil de l’autor.

«Aquesta obra necessita un lector
expert per poder-la desxifrar», adver-
teix Piglia. Però la història de l’acolli-
da del relat sembla contradir-lo. Al
cap de poc d’aparèixer al seu país,
un pres de la presó de La Pampa va
escriure a l’autor dient-li que era la
primera vegada que llegia una no-
vel.la i que Prisión perpetua li havia
despertat el cuquet de l’escriptura.

«Vam començar una correspon-

dència que no era gaire diferent de
la que he pogut mantenir amb al-
gun autor jove que s’ha dirigit a mi.
Jo li recomanava lectures i que s’o-
blidés de l’estil a l’hora d’explicar la
seva experiència carcerària», diu.

Un dia el pres va complir, final-
ment, la condemna i va decidir co-
nèixer el seu escriptor favorit. «Em
va dir que em venia a veure i jo vaig
començar a obsessionar-me amb la
idea que era un assassí d’escriptors
que utilitzava aquesta tàctica per
acabar amb les seves víctimes», diu
divertit. «Però finalment, ens vam
trobar, vam parlar de literatura i no
li vaig preguntar mai què l’havia
portat a la presó».

TRAMES COMPLEXES / ¿De què va Pri-
sión perpetua? Les esbiaixades i can-
viants trames de Piglia sempre són
difícils d’explicar. «No podem conèi-
xer-nos però sí narrar-nos. Aquesta
obra intenta recórrer la meva vida
des de la infància fins al moment ac-
tual», afirma com a declaració d’in-
tencions.

L’altra gran declaració afecta el
seu futur. Aquest professor de litera-
tura llatinoamericana a Princeton,
autor poc prolífic que amb la seva
novel.la Respiración artificial va mar-

car un abans i un després en la lite-
ratura argentina, afirma que no li
sabria gens de greu posar punt final
a la seva carrera amb Blanco noctur-
no, novel.la que està a punt d’acabar
després de molts anys d’elaboració i
diverses aturades en l’escriptura.

I com a guinda hi hauria la publi-

cació del seu mític diari, que Piglia
té previst donar per finalitzat aviat.
«Hauré de seleccionar el material
perquè tingui una extensió sem-
blant a L’ofici de viure, el diari de Ce-
sare Pavese, unes 400 pàgines. Sens
dubte, és el llibre que m’enduria a
una illa deserta».H

SAMUEL ARANDA

33 L’escriptor argentí Ricardo Piglia, la setmana passada a Barcelona




