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París, laciutatdeldesamor
Estrena literària de
Joan Mañas amb la
novel·la ‘Arqueologia
de l’amor’

Aina Mercader
BARCELONA

L’escriptor novell Joan
Mañas (Gualba, 1970) ha
acabat amb el tòpic de
París, la ciutat de l’amor. En
la seva primera novel·la,
Arqueologia de l’amor (Em-
púries), amb la qual ha gua-
nyat la XXVI edició del
premi Just M. Casero 2006,
destrueix l’aura romàntica
de la capital francesa, la
qual presenta “com el ce-
mentiri de l’amor”, segons
explica el mateix autor.

El protagonista del llibre
és el Roc, un llibreter d’una
trentena d’anys i cinèfil, que
viatja a París amb la inten-
ció de revisitar els llocs que
va trepitjar amb dues de les
seves exparelles, la Lina i la
Cris, i desfer-se de les cartes
que li havien escrit. “La seva
idea és fer una mena d’exor-
cisme i cremar les missives
sobre de les tombes de Jean-
Paul Sartre i Simone de
Beauvior perquè creu que
aquestes dues relacions ha-
vien estat igual de tumultu-
oses que la seva”, conta
l’autor. La història és un re-
corregut al detall pels ce-
mentiris i barris de la ciutat
i una exploració per les se-
qüeles que deixa una relació
sentimental estroncada.

De fet, el personatge que
retrata Mañas és un perde-
dor i un infeliç “perquè
l’han educat per viure i en-
tendre les relacions d’amor
d’un determinada manera i
s’adona que això no funcio-

na”. La història del Roc està
farcida de dones: les seves
dues exparelles; la seva ac-
tual companya, Irene, amb
qui no acaba d’estar gaire
bé; i la Gabriela, una dona
que coneix al tren, camí de

París. La història s’allarga
durant quatre dies, en els
quals Roc es mou en la ma-
teixa facilitat que l’escrip-
tor pels barris de la ciutat
dels enamorats.

De Foucault a Margarit
Tot i els ingredients que es
barregen a Arqueologia de
l’amor (títol inspirat en
L’arqueologia del saber, de
Michel Foucault), Mañas
es nega a descriure la
novel·la com a “romànti-
ca”: “Sóc conscient de la
càrrega simbòlica que té
París, però tot i haver es-
collit aquest espai per con-
textualitzar la novel·la, he
intentat no caure en el sen-
timentalisme ni fer un
relat a l’estil de Corín Te-
llado”. L’escriptor té raó
perquè, en el fons, el més
romàntic del llibre són els
versos extrets d’Aiguaforts
de Joan Margarit, que en-
capçalen els dos capítols i
l’epíleg del llibre. ■

Trobar-seaLisboa
Jaume Benavente publica ‘Llums a la costa’, una novel·la sobre la
vida d’una traductora en el Portugal literari, el feixista i l’actual

Ada Castells
BARCELONA

Tot va començar quan, als
seixanta, la família Bena-
vente va emigrar al Brasil
per motius econòmics.
L’autor tenia tres anys i s’hi
va estar fins als sis, però
n’hi va haver prou per esti-
mar la llengua portuguesa.
Molts anys després, a prin-
cipis dels noranta, Jaume
Benavente va escriure dos
llibres relacionats amb Por-
tugal: Camps de lava i Ma-
surca de Praia. Va fer un vi-
atge per documentar-se i el
va impressionar un camp
de concentració de la dicta-
dura de Salazar. Més enda-
vant, Benavente va seguir
amb la seva passió portu-
guesa i va escriure Viatge
d’hivern a Madeira. Aquest
periple pels paisatges i la li-
teratura de Portugal culmi-
na ara amb Llums a la
Costa, dissetè premi Pin i
Soler, publicat a Columna,
onzè llibre de l’autor i cin-
quena novel·la.

S’hi explica la història
d’una traductora que s’ins-
tal·la a Lisboa per fer un lli-
bre. Allí entra en contacte
amb dos personatges anta-
gònics: un vell professor de
Madeira, opositor de Sala-
zar i víctima d’un camp de
concentració, i una noia sal-
vatge, de Fogo, natural i es-
pontània, lliure.

Benavente explica que la
seva protagonista, la tra-

ductora, “fuig de la seva mo-
notonia, d’un món esquifit,
perquè necessita manifes-
tar la seva vida interior i
també fuig de l’absència del
pare, que és un leitmotiv
dels meus llibres”.

Una altra constant Bena-
vente és “la recerca d’un
lloc al món”. En aquest cas,
l’indret és la Lisboa mítica.
Part dels escriptors que
l’han fet possible deixen
veure la seva ombra en el lli-
bre: “Hi ha un joc literari
amb Pessoa i un deute amb
el Tabucci, en la manera de
sentir la realitat portugue-
sa”. Així, Benavente ha fet
“un retrat literari de Lisboa
i Madeira i de determinat
món atlàntic que té a veure
amb la meva emigració al
Brasil”.

Qüestions existencials
De tota manera, malgrat la
importància del paisatge i
de la història portuguesa,
l’autor volia “parlar de qües-
tions existencials i de lite-
ratura”.

Margarida Aritzeta,
membre del jurat del Pin i
Soler, considera que ho ha
aconseguit: “Aquesta
novel·la va ser un premi per
al jurat perquè ofereix ben-
estar a l’hora de llegir-la. No
és un llibre trepidant
d’aventures, però t’arrosse-
ga des de la primera línia
fins al final, cap endins. De
fet és un viatge a l’interior
de la protagonista”. ■

F
a 400 anys, al Palau
Ducal de Màntua, es va
representar L’Orfeo de

Monteverdi, interpretada ex-
clusivament per homes (cas-
trats i contratenors per a les
veus femenines) i dirigida als
membres de l’Accademia
degli Invaghiti, també tots
homes. A la mateixa ciutat
s’ha commemorat amb una
representació dirigida per
Gianfranco De Bosio. Barce-
lona ho ha fet a la seva ma-
nera: a la panxa del vaixell
Naumón de la Fura dels
Baus, en un espectacle en
funció única d’una hora de
durada (i una altra de cua
per entrar), a peu dret, amb
nombroses incidències tèc-
niques i la proverbial inco-
moditat furera, augmentada
per l’excés d’espectadors ad-
mesos. Malgrat les dificultats
de visió, l’acústica era bona.

La bodega de la nau pro-
duïa en el públic l’efecte in-
quietant d’un indret en cons-
tant balanceig sobre les ai-

gües, però l’emblemàtic
conjunt dirigit per Padrissa
sap aprofitar les possibilitats
escèniques d’un espai no
convencional i donar joc als
mecanismes que equipen
una embarcació. Així les ex-
traordinàries màquines de
vol pròpies del Barroc se sin-
tetitzen en un pujar i baixar
dels personatges divins o
simbòlics aprofitant les polit-
ges i els cordatges mariners.
Tots els racons del ventre del
trencaglaç noruec reciclat en
espai teatral són explorats
per l’acció i el cant que s’es-
campa entre el públic o s’ac-
tiva en els llocs més insospi-
tats. Destaquen les imatges
de la mort d’Eurídice, que
apareix ofegada en una fi-
nestra d’aigua i sang, el
trànsit de Caront pel llac in-
fernal immergit en un cilin-
dre de líquid fangós d’ecos
dantescos, i la pujada al cel
d’Orfeu (el tenor Ferran
Campabadal) enlairat per
Apol·lo (el baix Vicenç Este-
ve), en un duet impactant.
L’orquestra i cor, integrats
per estudiants de l’Esmuc,
aprofiten l’ocasió que se’ls
brinda malgrat la precipita-
ció amb què s’ha organitzat.

*
L’Orfeo, NAUMÓN (FURA DELS
BAUS) 24 DE FEBRER.
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Al ventre
de l’infern

La bodega produïa
l’efecte inquietant
d’un indret en
constant balanceig

L’escriptor Joan Mañas s’estrena en la narrativa amb una
novel·la ambientada a París ■ PERE VIRGILI

Jaume Benavente torna a Lisboa amb un llibre sobre fer-se un lloc al món ■ CRISTINA CALDERER


