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Surten a la llum
desesperades
cartes del pare
d’Ana Frank

HISTÒRIA 3 DOCUMENT

IDOYA NOAIN
NOVA YORK

Otto Frank, el pare de l’adoles-
cent propietària d’uns diaris es-
crits durant el seu amagatall en
un àtic d’Amsterdam que són
una de les millors imatges del
malson de la persecució nazi, te-
nia familiars i amics amb in-
fluència als EUA, com Nathan
Straus, el fill del fundador dels
magatzems Macy’s. Entre l’abril i
el desembre del 1941 va escriure
demanant, sense èxit, ajuda per
fugir d’Holanda. Les desesperades
missives, que formen part d’un
conjunt de 80 documents localit-
zats per una voluntària de l’insti-

tut jueu YIVO de Nova York, van
ser fetes públiques ahir.

Les cartes demostren que
Frank va sol.licitar primer visats
per a ell, la seva dona Edith, les
seves filles Margo i Ana i la seva
sogra, Rosa Hollander, el 1938.
Després va esperar per tornar a
fer-ho fins al 1941, quan el conso-
lat dels EUA a Holanda ja havia
tancat. Segons va explicar en la
roda de premsa de presentació de
les missives el professor d’estudis
de l’Holocaust de la Universitat
de Nova York David Engel, la tar-
dança en la segona petició de vi-
sats s’hauria degut al temor de
Frank a «viure com a doble refu-
giat en un nou país». Segons el
seu col.lega Richard Breitman, si
hagués tingut èxit la petició,
«Ana Frank podria ser avui una
dona de 77 anys, escriptora i resi-
dent a Boston».

Segons els documents, Otto
Frank va explorar l’opció d’emi-
grar a Cuba, va demanar visats
per fugir a França i va traçar ru-
tes d’escapada que passaven per
Espanya i arribaven a Portugal. El
rebuig de les seves peticions, se-
gons els experts, posa de mani-
fest els problemes del sistema
d’immigració nord-americana,
que van afectar molts perseguits
pels nazis. Segons es va dir ahir,
hi havia 300.000 persones en llis-
ta d’espera per a aquells visats.H

33 Exposició sobre les cartes.

TEATRE 3 ESTRENA

El travestisme de ‘Don Gil de
las calzas verdes’ arriba al TNC
b

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

Eduardo Vasco emmarca
l’obra de Tirso de Molina en
una escenografia pictòrica

Considerada una de les comèdies
més brillants del segle d’or espa-
nyol, Don Gil de las calzas verdes, de
Tirso de Molina, arriba aquesta nit
al Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) en una producció de la Com-

pañía Nacional de Teatro Clásico
que el director, Eduardo Vasco, veu
com «una successió de quadros que
reflecteix l’herència estètica d’una
època fascinant». Datada el 1616,
Don Gil és, per a Vasco, «el sostre de
la comèdia d’embolics del barroc,
l’últim pas de rosca» d’un drama-
turg discret que, seguint l’estela de
Lope de Vega, va fer una obra «bellís-
sima amb un alt grau de poesia».

La història arrenca com un dra-
ma d’honor: Don Martín incompleix

el compromís matrimonial amb
Doña Juana, una senyora de Vallado-
lid que desplegarà tot el seu enginy
–el travestisme que dóna títol a la
peça– per recuperar el seu home.

UNA DONA TRANSGRESSORA» / «Doña
Juana és una dona transgressora, ca-
paç de fer qualsevol cosa per reco-
brar l’honor i l’amor perduts», va re-
sumir el director madrileny, que va
destacar la capacitat de l’autor per
traçar uns personatges que, «lluny

de ser titelles, es mouen per les seves
bones raons».

Aprofundir en les motivacions
d’aquests personatges va ser el repte
per a la protagonista, Montse Díaz,
en el triple paper de Doña Juana,
Don Gil i Doña Elvira. «Per diferen-
ciar les tres interpretacions, només
podia fer-ho des de l’interior, fur-
gant en les seves raons », va declarar
Díaz, que va jutjar «al.lucinant» que
Tirso de Molina, pseudònim del fra
Gabriel Téllez, «s’atrevís a escriure
unes escenes d’humor eròtic així».

Miguel Cubero, Pepa Pedroche,
Joaquín Notario i Jordi Dauder figu-
ren entre els 18 actors de l’obra, que,
amb vestuari de Lorenzo Caprile,
prosseguirà la gira per Espanya des-
prés de passar pel TNC.H

Otto Frank va
explorar la possibilitat
d’arribar a Portugal a
través d’Espanya

Una novel.la sobre les bandes
dels 80 guanya el premi Bruguera

LLETRES 3 GUARDÓ

b
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EL PERIÓDICO
BARCELONA

La jurat, Ana María
Matute, selecciona ‘Me
refiero a los Játac’,
de Carlos Peramo

El guanyador es va
iniciar en l’escriptura
literària mentre
treballava de camioner

E
l premi Bruguera de no-
vel.la, creat l’any passat
amb el compromís de con-
tribuir al descobriment

d’autors novells, va recaure ahir en
l’escriptor català Carlos Peramo (Bar-
celona, 1967) per la seva novel.la Me
refiero a los Játac. L’autor bolca en
aquesta obra, que sortirà al carrer el
4 d’abril, les seves experiències sobre
el món de les bandes urbanes dels
anys 80, adquirides durant la seva
infància i adolescència en els carrers
i descampats del Baix Llobregat.

El premi Bruguera, dotat amb
12.000 euros i creat coincidint amb
el renaixement d’aquest històric se-
gell per part d’Ediciones B l’any
2006, és concedit per un autor de re-
conegut prestigi que actua com a ju-
rat únic. En la primera edició va ser
l’escriptor Eduardo Mendoza i en la
segona Ana María Matute. L’escripto-
ra va destacar ahir de la novel.la pre-
miada, seleccionada entre els 363
originals presentats, que narra una
història amb «crueltat i violència»
però sense maldat, «perquè és una
crueltat innocent, com la de les cria-
tures, en què els forts devoren els
més fràgils».

VIOLÈNCIA INFANTIL / En la novel.la de
Carlos Peramo el protagonista reme-
mora des de l’edat adulta el tràgic
encontre, amb baralles, morts i tor-
tures, entre un grup d’amics d’entre
11 i 13 anys –els Játac– i una banda
que es refugiava a les clavegueres
d’un suburbi.

L’ambient que recupera l’autor és
el de les bandes de principis dels
anys 80 del Sant Feliu de Llobregat
on vivia, un ambient «gens salvatge,
però molt de carrer i molt poc d’es-
tar a casa, amb el típic pinxo de bar-
ri, els clauers penjant dels pantalons
i salons amb les primeres màquines
de marcianets i una mica de fut-
bolí».

Peramo ha completat un itinerari
vital sorprenent. Del fracàs escolar
–no va aprovar l’EGB, creu ara que
perquè «no li interessava»– a la FP
d’electrònica –que no el va apassio-
nar més– i la fusteria, passant per
unes tardanes primeres lectures –als
17 anys–, fins que va acabar compa-

ginant la seva feina de camioner a
l’empresa familiar amb les classes
en una escola de tècniques d’escrip-
tura de la qual ha acabat sent profes-
sor des de fa 10 anys.

Peramo defensa la creació sorgida
d’aquests tallers d’escriptura: «La li-
teratura és un art mitificat. Ningú
qüestiona que es pot ensenyar a can-
tar o a pintar, però sembla que qui
escriu ha d’estar tocat pels déus».
L’any 2000, el guanyador del premi
Bruguera va publicar Vecinos (DVD
Ediciones) i Acechan las sombras (Cír-
culo de Lectores) i acaba de veure
editades dues obres de narrativa in-
fantil i juvenil, Bubana (Alfaguara) i
María Tortazos (Anaya).H33 Carlos Peramo.

GUILLERMO MOLINER

LA TRUCADA DE L’ACADÈMICA
Barcelona q Com en la primera
edició del premi, la jurat única,
aquest cop Ana María Matute, va
comunicar personalment el
resultat al guanyador al moment
de proclamar-lo. «Fa anys hauria
pogut escriure aquest llibre.

Aquest és el meu món literari»,
va confessar la membre de la
Real Academia a un emocionat
Carlos Peramo. A la foto, Ana
María Matute (asseguda), ahir,
acompanyada, d’esquerra a
dreta, pel director de

comunicació d’Ediciones B, Álvaro
del Corral, Ricardo Artola, director
editorial, Ana María Moix,
responsable editorial de Bruguera,
Faustino Linares, director general
d’Ediciones B, i Wendy Guerra,
premiada el 2006.


