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El dramaturg anglès
encapçala dels
guardonats amb el
premi Terenci Moix

Andreu Gomila
BARCELONA

Tots els premiats van ser
ahir al Liceu –Eduardo
Mendoza, Rosa Maria Sar-
dà, Jirí Menzel, Gabriel
Jackson, Hanna Schygulla,
Rosa Maria Sardà, fins i tot
la gran dama P.D. James–,
però Tom Stoppard era la
gran estrella. És el millor
dramaturg anglosaxó –se-
gurament del món– en
actiu i Àlex Rigola i el seu
Rock’n’Roll que va muntar
al Lliure al principi d’aques-
ta temporada li va valer el
premi internacional Teren-
ci Moix a la millor obra de

l’any. Va ser l’últim a pujar a
l’escenari i va dir que no
havia vingut a Barcelona
amb la intenció d’escriure
res, però que segurament
no serà així. La nova peça
parlarà d’un home que arri-
ba a la ciutat per Sant Jordi,
no coneix ningú i l’endemà
el truquen que ha de tornar
corrents a Londres. “Com
és Barcelona?”, li demanen.
“És fantàstica: la meitat de
la gent es passeja pel carrer
com si haguessin acabat de
practicar sexe, i l’altra mei-
tat, com si estiguessin a
punt de fer-ho. I totes dues
parts estan completament
obessionades per la literatu-
ra”. Podria contractar
Schygulla, també una entu-
siasta, i Sardà, i que Mendo-
za la tradueixi de l’anglès.
L’alegria de Sant Jordi tot
recordant Terenci Moix. ■

Sotal’encís
deTom
Stoppard

Una vida inesperada
De nadó adoptat a
escriptor llorejat
amb honors
Orfe de mare, el pare de l’es-
criptor, taxista, el va donar en
adopció als Marsé. El pare
havia estat “pres per roig, se-

paratista i republicà” i va cre-
mar els llibres en català de
casa seva “com a purga pre-
ventiva”. Marsé tenia set anys
i recorda, com en un poema,
“la constel·lació d’espurnes
pujant cap a la nit estrellada,
la cendra fugaç de paraules i
d’il·lustracions”. Al tercer in-

tent, i amb 16 anys, va acon-
seguir llegir el Quixot i allí va
descobrir una evidència que
el tornaria escriptor: “El que
és inventat pot tenir més vida
pròpia i més sentit que el que
és real i, en conseqüència,
més possibilitat de pervivèn-
cia davant de l’oblit”.

I aquesta tendència a la
imaginació, la va reblar amb
l’afició al cinema: “Estic per
dir que, gràcies a les rates de
la Barcelona grisa, penitent i
miserable dels anys 40, el ci-
nema va propiciar i redoblar
la meva natural tendència a la
hipnosi davant la fabulació”.

Marséelogiala
memòriarealista

L’autorrepelCervantesreivindicantlamemòria,elcine,
el realisme, el Quixot i la dualitat lingüística catalana

Redacció
MADRID

Tot i l’inèdit jaqué que ves-
tia ahir, Juan Marsé (Bar-
celona, 1933) no va sortir
del guió i va fer de Juan
Marsé en el discurs de re-
cepció del premi Cervan-
tes: va rebutjar les tesis
metaliteràries per defensar
el realisme; ho va fer amb
humor i tendresa, amb pi-
cades d’ullet cinematogrà-
fiques a Groucho Marx o
Woody Allen, i va reivindi-
car la memòria, el Quixot i
la dualitat lingüística en la
qual ha viscut tota la vida i
que va assegurar que “ens
enriqueix a tots”.

Marsé es va mostrar, so-
bretot, com un narrador
amb la creença que “el mi-
rament a la feina i l’atenció
a la llengua és l’única con-
vicció moral de l’escriptor”.
Encara que tampoc no va
fer bandera de res per no
donar “lliçons”, tot i la de-
fensa del realisme, “un cor-
rent literari molt nostre i
que encara gaudeix d’un
sòlid prestigi”.

Fugint d’etiquetes,
Marsé va assegurar que
mai no ha volgut “repre-
sentar ningú més que a mi
mateix” i va reclamar que
“moltes coses que es diuen
o escriuen, en l’idioma que
sigui (...), sovint haurien de
merèixer més atenció i
consideració que la matei-
xa llengua en què s’expres-
sen”. També va aprofitar
per afirmar que “la televi-
sió hauria de contribuir a
reconèixer i assumir la va-
rietat lingüística del país”.

L’autor de Últimas tar-
des con Teresa va repetir
un cop més que no trobava
res d’anormal en el fet d’es-

criure en castellà tot i ser
català, encara que va reco-
nèixer que hi havia qui ho
trobava una anomalia,
però de desacords l’escrip-
tor assegura que en té “per
donar i per vendre”.

Molt en el seu paper de
guardonat, l’escriptor bar-

celoní va tenir uns mots
per a Cervantes i va assegu-
rar que d’ell va aprendre
que “les coses no sempre
són el que semblen”. No ho
eren en aquell segle “tan
pròdig en miratges, i per
descomptat tampoc ho són
avui”. Com a exemple,

l’autor va esmentat les “fa-
moses armes de destrucció
massiva que no fa gaire
temps alguns gairebé jura-
ven haver vist” i que “al
final van resultar ser un pa-
rell de sabates”. Pur estil
Marsé: sense embuts i amb
realisme.■

Mendoza, Stoppard i Gabriel Jackson van ser guardonats
amb el Premi Internacional Terenci Moix ■ ACN

Juan Marsé va recollir ahir el premi Cervantes amb un discurs realista ■ SUSANA VERA / REUTERS


