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Un sopar amb
Miriam Gómez

JORDI

Puntí

La viuda de Cabrera
Infante ha presentat a
Barcelona novel.les
inèdites de l’autor

A rriba Miriam Gómez, amb
el seu verb graciós i la
presència d’actr iu, la

Gómez, i es posa a parlar i en un
minut se’ns fica a tots a la butxa-
ca. És un dilluns d’octubre i uns
quants feliços sopem amb ella. ¿I
qui és ella? Miriam, cubana amb
nom de cicló caribeny temperat
per les boires de Londres, és la
vídua de l’escriptor Guillermo Ca-
brera Infante. És a Barcelona per
presentar una de les tres novel.les
inèdites que va deixar el seu ma-
rit. Es diu La ninfa inconstante i l’ha
publicada Galaxia Gutenberg.
L’editorial, m’informa el seu direc-
tor, Joan Tarrida, publicarà les
obres completes de Cabrera Infan-
te –el primer volum estarà dedicat
als seus escrits sobre cinema– i les
alternarà amb les altres dues inè-
dites, de títol igualment seductor:
Cuerpos divinos i Mapa dibujado por
un espía.

Aquesta nova obra se situa a
l’Havana anterior al 1959 AC
(abans de Castro) i ajuda a comple-
tar aquell fris de la memòria que
eren Tres tristes tigres i La Habana pa-
ra un infante difunto. A les primeres

pàgines del llibre, per introduir-
nos en aquest viatge cap a la fic-
ció, Cabrera Infante dóna voltes a
la idea del record, al retorn al pas-
sat, quan el temps es confon amb
l’espai. «La máquina de escribir es la
verdadera máquina del tiempo«,
apunta. La frase va agafar encara
més sentit després de la seva
mort, el febrer del 2005, ja que
l’escriptor havia deixat la novel.la
preparada per a edició, anotada
en centenars de targetes que no-
més Miriam Gómez era capaç
d’entendre. Així, l’edició de La nin-
fa inconstante es convertia en un
diàleg en viu i rediviu. L’estil de
Cabrera està ple de jocs i trampes
verbals que calia verificar. Durant
el sopar de dilluns, Miriam ens
narrava aquest procés, dut a ter-
me amb l’ajut de Toni Munné. Ens
va explicar, per exemple, que rere
la nimfa del títol hi havia els poe-
mes satírics de Jonathan Swift,
com aquell de la nimfa «Corinna,
orgull de Drury Lane». I va recor-
dar quan el buscador Google va
ser una salvació: «Jo li dic Mr. Me-
mory, com aquell senyor que surt
als 39 Escalones, i li faig preguntes«.

Eloqüent i vivaç, Miriam Gó-
mez és una viuda d’escriptor atípi-
ca. Vam riure i ens vam quedar ad-
mirats amb les seves paraules i la
seva passió per la literatura. «La vi-
da», va escriure Cabrera, «es un
prêt-à-porter si pret es una abreviatura
de pretérito».

n 3 minutse

«Estar sol és un estigma»
Josep Pere Peyró

Somni i realitat es barregen en aquest
mallorquí que reestrena la seva obra
La parella és... al Teatre Gaudí
Barcelona. Ara, en format musical.

Dramaturg

GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

–«La parella és un infern»; «La gent
que viu en parella pateix una minus-
validesa mental». Són frases seves.
Vostè viu sol, ¿oi?
–Estic casat i tinc tres fills, però les
meves parelles no m’han fet canviar
d’opinió.

–¿Viu en una contradicció?
–No. També pots estar a Esquerra Re-
publicana sabent que l’organització

no funciona. Sóc crític amb la figura
de la parella, però si estic sol la socie-
tat em fa sentir culpable. Estar sol és
un estigma.

–¿Què provoca la incomunicació?
–La paraula, que genera confusió, és
imperfecta i fracassa en el territori
de les emocions. És un error conver-
tir la paraula en element fonamen-
tal de les nostres relacions. Per sort,
la gran revolució de Freud va ser des-
cobrir que l’ésser humà no és amo
de si mateix, sinó que està governat
per una part que desconeix, que po-
dem anomenar inconscient, Joel
Fripp o una altra cosa.

–Joel Fripp, el director de La pare-
lla és..., que ha passat part de la se-
va vida en un manicomi. Aleshores,
¿ell no existeix?
–¡Sí! Però està desaparegut.

–Ja... Vostè treballa molt amb el
seu inconscient, ¿oi?
–Sempre que puc. Les meves millors
obres són aquelles en què el perso-
natge parla amb autonomia del que
jo plantejo.

–Recomana aquesta obra a les pa-
relles en crisi. ¿El teatre és una al-
ternativa a la teràpia?
–El teatre és una teràpia, una catarsi
social, un moment de revelació co-
muna. M’agradaria que el meu tea-
tre revelés alguna cosa a l’especta-
dor a nivell emocional.

–¿Quina ha estat l’última revelació
que ha tingut veient teatre?
–¡Uf! Fem com que no m’ha fet
aquesta pregunta.

–Va viatjar molt per muntar La tan-
ca i Les portes del cel, les seves últi-
mes obres sobre clandestins. ¿D’on
treu els diners?
–Quan m’arruïno treballo un parell
d’anys a la tele. H33 Josep Pere Peyró.

Bayona debutarà a Hollywood
amb un film de ciència-ficció
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‘Hater’, un encàrrec
de Guillermo del Toro,
adapta l’apocalíptica
novel.la de David Moody

«Parla del temor
amb què vivim avui»,
afirma el jove director
d’‘El orfanato’

T
ranquil, còmode i segur».
Així se sent Juan Antonio Ba-
yona –encara a Sitges– al
comptar amb «el suport in-

condicional» del seu descobridor,
Guillermo del Toro, davant de la que
serà la seva primera pel.lícula de
ciència-ficció amb textura de thriller i
finançada per Hollywood. El pròxim
rodatge ve avalat pel brillant recor-
regut mundial que ha viscut la seva
opera prima, El orfanato.

El seu segon film es titula Hater,
es rodarà en anglès i parteix d’un
projecte personal del cineasta me-
xicà. Del Toro volia dirigir aquesta
adaptació de la novel.la apocalíptica
de l’escriptor britànic David Moody,
però va haver de renunciar-hi a l’as-
sumir en solitari la realització de les
dues entregues d’El Hobbit, superpro-
ducció que requereix de la seva ex-
clusivitat durant els pròxims anys.
Almenys com a realitzador, ja que
firma la producció executiva de Ha-
ter, que situarà els exteriors als EUA i
els decorats interiors a Espanya.

«És un encàrrec de Guillermo del
Toro», insisteix Bayona (Barcelona,
1975), que va dir sí tot just acabar la
lectura d’aquesta «apassionant» no-
vel.la que s’endinsa en la cara més
fosca de la violència desmesurada.
«Em va atraure la idea de dirigir una

pel.lícula que parli sobre el temor
amb què vivim avui dia. El poder
s’estableix mitjançant la por», consi-
dera el jove director, que encara no
pot avançar el repartiment. «No està
tancat, estem negociant».

EPIDÈMIA DE CRIMS / En el llibre, el
protagonista és un home tranquil
que viu amb la seva família en un
dels barris més perillosos de Lon-
dres, però a la pel.lícula l’acció es
traslladarà a una ciutat dels EUA, on
augmenten les agressions com si es
tractés d’una epidèmia. «Els carrers
s’omplen de persones que perpetren
atacs indiscriminats cada vegada
més brutals sense que hi hagi cap re-
lació evident entre l’agressor i les
víctimes», diu Bayona.

Segons explica el mateix Moody a
la seva pàgina web, cadascun de nos-
altres, independentment de l’edat,
raça, sexe..., té potencial per ser un
hater, o també una víctima. «No pots
fiar-te de ningú, no importa que esti-
guin a prop. Només pots confiar en
tu mateix».

Bayona valora la implicació de
Glenn Mazzara, responsable dels
guions de la sorprenent sèrie policía-
ca The shield, en l’adaptació de Hater.
«Domina la realitat més bruta i co-
neix el costat humà dels personat-
ges». Cosa que, segons ell, li donarà
una nova dimensió al gènere de sus-
pens. El seu desig és continuar tre-
ballant a Espanya. «Per això m’em-
porto bona part de l’equip d’El orfa-
nato». H

ARXIU / EFE

33 Belén Rueda, Guillermo del Toro i Bayona, en l’estrena a Nova York d’El orfanato, a finals del 2007.

UN PADRÍ
DE GRAN PES

< Del Toro va conèixer Bayona
al festival de Sitges, quan el 1993
va presentar Cronos. «Semblava
un nen de 10 anys amb patilles»,
sempre comenta el realitzador
mexicà. Mai van perdre el
contacte. Encara estudiant va
anar a veure’l al rodatge d’El
espinazo del diablo per donar-li
el guió d’El orfanato. Des
d’aquell dia el va apadrinar. La
seva influència va ser vital per
aixecar el projecte.

LA TROBADA
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