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33Martí Gironell.

Martí Gironell

Besalú, 1972. Periodista de TV-3.
Va ser guia pels carrers on passa la
seva novel.la. Avui hi ha turistes
que passegen amb el seu llibre.

Periodista i escriptor

ERNEST ALÓS
BARCELONA

n 3 minutse

«‘El pont dels
jueus’ uneix
dues cultures»

Martí Gironell va tenir mala sort
per Sant Jordi. Inesperadament,
el seu llibre va arrencar com un
dels més venuts... i els exemplars
es van esgotar. Per fi, l’última set-
mana, la quarta, cinquena i sise-
na edicions d’El pont dels jueus
(Columna) han arribat a les llibre-
ries. Ja és el número u.

–¿Com arrenca tan fort el llibre
d’un autor gairebé novell?
–L’editorial va fer una gran feina
invitant 20 llibreters a visitar els
escenaris de la trama a Besalú. I
jo vaig tirar de la meva faceta
d’exguia per explicar per què el
pont no és recte, ensenyar els fo-
rats per a la mezuzà a les portes
de les cases jueves... Després, els
llibreters han fet de prescriptors.
Els comentaris que em fan és que
la novel.la aposta per la narració i
per la història, cosa que no és
freqüent en la novel.la històrica
catalana.

–A Catalunya, ¿la simpatia sub-
terrània de molts per la causa
jueva assegura l’èxit?
–El llegat jueu va ser molt gran, i
encara no entenc per què van ser
perseguits. He volgut tractar la
possibilitat, que va ser realitat en
llocs com Besalú, on van caure els
murs del call, que cristians i
jueus s’integressin.

–¿Què buscava amb la novel.la?
–Pretenc que, a més de llegir una
aventura, el lector conegui com
vivia aquella comunitat. M’agra-
da pensar que hi ha un corrent
de simpatia per conèixer altres
cultures. El pont dels jueus és una
metàfora d’aquesta unió entre
dues persones i dues cultures.

–Abunden els periodistes que
triomfen fent novel.la històrica.
–Intento ficar el lector en una
realitat i que la comprengui. I per
a això utilitzo el meu ofici de pro-
fessional de la comunicació.H

Rowling es planteja escriure una
enciclopèdia sobre Harry Potter

LLIBRES 3 NOVETAT

b

BEGOÑA ARCE
LONDRES

L’escriptora vol
publicar detalls
i notes recopilats
durant 10 anys

L
a vida literària de Harry Pot-
ter es pot prolongar més
enllà del que està previst.
L’escriptora J. K. Rowling es-

taria disposada a escriure una enci-
clopèdia, compilant tots els detalls
del món que envolta el mag més
rendible de la història. Per realitzar
la que pot convertir-se en una guia
indispensable de la sèrie, Rowling
utilitzaria totes les notes i referèn-
cies que ha anat guardant durant
una dècada. Les biografies dels per-
sonatges que apareixen a la saga, i la
història de l’escola de Hogwarts,
quedarien així explicades, cataloga-
des i classificades, per a delectança
de milions de fans.

L’escriptora ha parlat en la seva
pròpia pàgina a internet de la possi-
bilitat de portar a terme el projecte
en un futur pròxim. «Potser escriuré
un vuitè llibre amb finalitat caritati-
va, una mena d’enciclopèdia d’a-
quell món, perquè pugui utilitzar el
material addicional que no apareix
als llibres», afirma.

La setena i última entrega de la
sèrie, Harry Potter and the deathly ha-
llows (que pot ser que es tradueixi
com Harry Potter i les relíquies mor-
tals) sortirà a la venda en la versió
original anglesa el 21 de juliol. El
món editorial espera batre aquell

dia tots els rècords precedents, amb
una allau de compradors més gran
encara que la que hi ha hagut amb
l’aparició dels llibres anteriors.

Només la llibreria per internet
Amazon ja acumula unes coman-
des per endavant d’un milió i mig
d’exemplars. Al voltant de Harry Pot-
ter s’ha creat a més a més un mercat
paral.lel molt lucratiu, amb gairebé
dos centenars de títols relacionats
amb el fenomen creat per Rowling.
D’una d’aquestes obres, ¿Què passarà
al llibre 7?, en què es tracta de predir
el final de la sèrie, se n’han venut
uns 300.000 exemplars als Estats
Units.

UN PARC TEMÀTIC A FLORIDA / Rowling
sempre ha dit que el setè seria l’úl-
tim llibre de Harry, però d’altres
projectes podrien seguir augmen-
tant la seva immensa fortuna perso-
nal, calculada en uns 800 milions
d’euros, que l’ha convertit als seus
41 anys en la dona més rica de la
Gran Bretanya.

L’autora, que reté tots els drets so-
bre el personatge, estaria negociant
la construcció d’un parc temàtic a
Florida dedicat a Hogwarts i els seus
alumnes, que rivalitzaria amb Dis-
neyworld en el mateix territori geo-
gràfic.

La mina cinematogràfica tampoc
està esgotada, ni de bon tros. La cin-
quena pel.lícula de la sèrie, Harry
Potter i l’Orde del Fènix, protagonitza-
da una altra vegada pel trio Daniel
Radcliffe, Rupert Grint i Emma Wat-
son, s’estrenarà el 13 de juliol, i en-
cara queden dues pel.lícules més en
projecte.H

Recompensa per la petita Madeleine
LA SOLIDARITAT

33 J. K. Rowling ha contribuït
amb més d’un quart de milió de
lliures esterlines a la recompensa
total per a qui pugui facilitar una
pista sobre on pot ser Madeleine
McCann, la nena anglesa de 4
anys desapareguda al sud de Por-
tugal el 2 de maig passat. La
quantitat total oferta arriba als 2,2
milions d’euros.

33 L’aportació exacta de Rowling
no ha estat divulgada, però és la
més generosa, i fins i tot supera
els 366.500 euros de Philip Green,
el propietari de Topshop, i els
147.000 del propietari de Virgin,
Richard Branson. La recerca de
Madeleine, desapareguda en un
hotel de l’Algarve, es viu al Regne
Unit com un drama nacional.

REUTERS / DAVID MOIR

33 J. K. Rowling, en un acte acadèmic a Aberdeen (Escòcia).
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Les acrobàcies
són emocionals

GEMMA TRAMULLAS
REUS

33 Blai Mateu, durant la funció.

El debut de Blai Mateu, el fill de Tortell Poltrona, va
provocar les cues més llargues del festival Trapezi

Feia temps que al Teatre Fortuny de
Reus no hi veien un cua com aques-
ta. Unes 600 persones no es van vo-
ler perdre, dissabte a la nit, l’estrena
de l’espectacle Ï, de Blai Mateu Trias.
El públic estava expectant davant
d’una funció que en la pràctica era
el debut com a pallasso del fill del
pallasso de Catalunya, Jaume Mateu,
àlies Tortell Poltrona. Al final, hi va
haver aplaudiments i també alguna
esbroncada. Ï va ser, en tot cas, l’es-
pectacle més concorregut des que
va començar el festival de circ Tra-
pezi, fa 11 anys.

Però anem a pams. Ja des del co-
mençament de la... ¿funció? o, més
ben dit, de la performance de Mateu,
estava clar que el plantejament
avantguardista d’aquest espectacle

sobre l’exili republicà a França costa-
ria d’encaixar en l’ambient cirquer
del Trapezi. La gent que esperava
veure aquest home de 29 anys fent
piruetes es va quedar amb les ganes.
Les seves acrobàcies no van ser físi-
ques, sinó emocionals. I gairebé
ningú en va sortir il.lès.

A l’escenari, uns sacs de terra
blancs, que feien a la vegada de trin-
xera i de pantalla sobre on es projec-
taven imatges de l’atroç travessia
dels Pirineus dels perdedors de la
guerra del 36. La resta, tot ho ocupa-
va el protagonista, que feia a la vega-
da d’actor i de narrador. Tenia raó
Blai Mateu quan explicava, dies
abans de l’estrena, que el seu pallas-
so confrontat amb la tragèdia no
feia riure. Hi va haver rialles, sí, però
eren per no plorar en les escenes
més dramàtiques.

Al final, l’actor confronta el
públic amb el passat. ¿Per què ningú
hi va fer res? Llavors, l’exiliat repu-
blicà que encarnava Mateu es con-
verteix en un sense papers de l’any
2007. «¿Algú té un passaport per a
mi? No li diguin a la policia que sóc
aquí. No hi sóc. No existeixo». I
ningú fa res. Igual que al 39.

En l’únic que s’assembla al seu
pare en escena és en l’ample somriu-
re. L’actor de circ contemporani, for-
mat en una prestigiosa escola fran-
cesa, té poc a veure amb el pallasso
clàssic que és Tortell Poltrona. Això
no va impedir que tots dos sortissin
a celebrar l’estrena fins a les tantes.

Adobar i regar

La Fira del Circ Trapezi va tancar
ahir amb una segona funció de Ï.
«Omplir el Fortuny és un gran
triomf», va dir Jordi Aspa, un dels
fundadors del festival. I va afegir: «El
fet que aquest any hi hagués més
companyies catalanes és una mane-
ra de conèixer el nivell i les necessi-
tats del sector. Estem en un estat
precari i hi ha molts grups que
només poden actuar en festes ma-
jors. Però si adobem i reguem bé el
circ que es fa a Catalunya, veurem
fruits més gustosos.H


