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L’herència de la pèrdua
Kiran Desai
En un mas aïllat i mig en ruïnes,
situat a la falda de la muntanya Kan-
chenjunga, a la zona fronterera de
l’Himàlaia indi, hi viu un jutge amb la
seva néta adolescent i un cuiner. Ara
que s’ha jubilat, l’únic desig del jutge
és viure en pau lluny d’un món que
troba massa confús perquè s’hi faci
justícia. Òrfena i criada fins fa poc en
un internat regentat per monges, la
Sai manté un afer amb el seu tutor
nepalès. El cuiner està preocupat pel
seu fill, el Biju, que viu a Nova York i
va saltant d’una feina en un restau-
rant tronat a la següent mentre
intenta mantenir-se allunyat de l’ofi-
cina d’Immigració. Una revolta que
s’origina a les muntanyes interromp el curs de totes aquestes vides. El
cuiner és testimoni de com es capgiren les jerarquies a la casa mentre el
jutge es veu obligat a revisitar el seu passat com a estudiant indi a
Anglaterra, el seu propi camí i el paper que ha tingut en les històries
entrellaçades de tots plegats. La novel·la de Kiran Desai ens ofereix el
relat d’unes vides que comparteixen l’herència secular de submissió al
poder econòmic i cultural d’Occident. Com ha subratllat Pankaj Mishra,
L’herència de la pèrdua “explora, des de la proximitat i amb perspicàcia,
els temes clau de l’escena internacional contemporània: la globalització,
el multiculturalisme, les desigualtats econòmiques i la violència terroris-
ta”. Premi Man Booker 2006. “Kiran Desai és una escriptora genial” (Sal-
man Rushdie).

De Beauchastel a
Barcelona
Adèle O’Longh
Vidu de fa poc, en Marius ha dei-
xat una casa en forma de vaixell a
Beauchastel per anar a viure amb
la seva néta, una artista de vida
desordenada, al Raval de Barcelo-
na. A la ciutat, en Marius disfruta
fent el mort a la platja de la Bar-
celoneta, s’esplaia recordant la
dona i el passat, s’entusiasma
amb les pel·lícules de Bollywood i
es prepara per fer el viatge de la
seva vida. Relat de la convivència
entre dues persones adultes d’e-
dats molt distants, la novel·la que
teniu a les mans ens ofereix
també un retrat de la Barcelona

d’avui i, sobretot, del barri Xino. És el Xino de les carnisseries halal i
dels venedors d’antigalles sospitoses, de les discussions a crits, dels
veïns que posen la música a tot volum i de la vida als balcons i els
terrats. Adèle O’Longh ha donat forma a una novel·la plena de tendresa
i emoció amb què el lector redescobrirà Barcelona a través de la mira-
da de Marius i família.

Aquesta tardor treu tot el suc a La Magrana de Butxaca, una col·lec-
ció que neix amb la intenció de fornir les llibreries de títols atrac-
tius per al gran públic, fàcils de manejar, amb un disseny acurat i,
sobretot, amb un preu molt assequible. Com a editors, una de les
nostres prioritats és donar als llibres que publiquem una vida tan
llarga com sigui possible, i la butxaca és una eina magnífica per fer-
ho. La Magrana de Butxaca inicia la seva trajectòria amb obres clàs-
siques, èxits rotunds dels darrers anys, recuperacions i una obra
inèdita en català: L’any del pensament màgic, de Joan Didion. Nou
títols per posar-te La Magrana a la butxaca.

Sovint al llarg de la peça
es refereixen a la mirada, la
mirada intimidadora d’un
guardià, la mirada que se-
gueix un passaport que ens
aferra a una identitat feta de
seguretats materials que de-
penen del color del petit

sos-escultures d’Anthony
Gormley, fascinants en la
personalitat dels movi-
ments dels uns i en la neu-
tra inexpressió dels altres.

Zero degrees desdobla
una coreografia unitària per
mostrar-la en dualitat, com
quan ens veiem reflectits en
un riu de corrents perillosos.
Kahn i Cherkaoui fan un vi-
atge de no retorn, enfron-
tant nord i sud per intentar
entendre la seva pròpia
identitat de fills d’immigrans
(indis i magrebins, respecti-
vament) a l’Anglaterra dels
segle XX, encarant-se amb
la impotència de no poder
intervenir en un territori
que ja no és el propi, sen-
tint-se part i exclosos alhora
i, finalment, trobant casa –ja
no en un lloc precís– sinó en
uns objectes i unes facilitats
que ens temperen la vida
d’aquest Occident que
no put.

L
a suma no funciona en
una juxtaposició d’ele-
ments extraordinaris

com Akram Khan i Sidi
Larbi Cherkaoi, dos dels
més interessants creadors i
intèrprets actuals. Junts,
han sabut complementen-
tar-se i projectar-se més
enllà d’ells mateixos, cap a
una idea de conjunt format
de particularitats, com un
magma de pedretes precio-
ses que s’empeny per avan-
çar i que sent la modifica-
ció de la primera pedra per
l’empenta de la més llunya-
na, tot connectat encara
que a milers de quilòme-
tres de distància.

Així és com funcionen
les relacions entre nord i
sud, uns empenyent i altres
aguantant, uns visibles i al-
tres només mirant. De ma-
nera semblant es planteja
aquest doble duet format
per dos intèrprets i dos cos-

Crítica* dansa

Un i un no són dos
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quadern: tens o no tens, ets
o no ets. Ens fan sentir a tra-
vés de la mirada mentre
s’expliquen en paraules
acompanyades per movi-
ments de mans i braços que
dibuixen unes línies de fuga
en l’espai on es mouen, i que
marquen els nivells d’ener-
gia que evoquen uns fets i
unes vivències. La descripció
és convertida en acció pura,
gràcies a un coneixement
corporal que parteix de la
memòria (el kathak de Kahn,
el cant de Cherkaoui) mal-
grat que és absolutament
actual, absolutament globa-
litzat. Aquest espectacle no
té fronteres de cap tipus,
Zero degrees va molt més
lluny que qualsevol línia.
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