
n el seu ingrés a la Real Acade-
mia Española, l’escriptor Javier
Marías, fill del filòsof Julián

Marías, va defensar la ficció afirmant
que «el novel·lista que inventa és l’únic
facultat per explicar amb exactitud», a
diferència dels cronistes, els historia-
dors, els biògrafs i els testimonis «i al-
tres esforçats de la narració abocats a
fracassar». Segons Marías, els textos
que pretenen relatar fets reals estan
sempre farcits d’afegitons, desmenti-
ments, esmenes i supressions, de ma-
nera que «només podem narrar així,
correctament i amb els seus incontro-
vertibles principi i final, el que mai ha
succeït». He apel·lat a Marías i a la seva
presa de possessió de la butaca R de la
institució lingüística espanyola perquè
s’adiu força amb els problemes que,
com a responsable de la secció Efemè-
rides d’aquest diari, se’m presenten a
l’hora de confeccionar-les. L’agència
que diàriament ens en facilita sol es-
criure malament els noms i els topò-
nims estrangers, i els dos llibres de què
disposo, un dels quals, així de gruixut,
estan plens d’errors cronològics i de
reis mal numerats. Si no fos per inter-
net, els bons coneixedors de la història
estarien enviant-nos queixes constant-
ment (ja n’hem rebut més d’una). Grà-
cies a la xarxa, puc consultar fonts del
tot fidedignes que desmunten les ucro-
nies que, sense internet, hauria venut
ingènuament als lectors d’El Punt.
Tanmateix, ens hauríem de preguntar
com és possible que uns llibres desti-
nats a informar sobre fets històrics
concrets ocorreguts en una determina-
da data, continguin tantes i tan crasses
espifiades. I com pot ser que els seus
autors, i la persona encarregada de do-
nar-hi el vistiplau, no haguessin verifi-
cat l’exactitud de les dades abans d’en-
viar-les a la impremta. Si les meves
obres de consulta, aparentment serio-
ses i fiables, no són ni serioses ni fia-
bles, potser els llibres de què disposen
els estudiants d’història són igual de
falsaris i farsants. Estic amb Javier Ma-
rías: «Les paraules, de tan gastades,
van carregades de significat, i les frases
gairebé mai no són les justes.»

E
Falsejar la història
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● Has guanyat la 36a edició
del Premi de Lausana. En
què es basa aquest concurs?

–«És un dels concursos inter-
nacionals de dansa més impor-
tants del món. El jurat avalua les
variacions de clàssic i contem-
porani durant una setmana i
també el dia que es fa la sessió
final. Aquest any ha estat espe-
cial, ja que el president del jurat
era John Neumeier, un dels mi-
llors coreògrafs del món.»

–Quanta gent hi ha partici-
pat?

–«Aquest any, hi va haver
una selecció prèvia, amb 500
candidats. D’aquests, només 90
vam competir durant la setmana
que va durar el concurs. Hi ha-
via gent de la Xina, les Filipi-
nes, Austràlia, el Brasil i jo de
Barcelona. Vaig ser l’únic
alumne de la companyia que es
va presentar al concurs.»

–Què vas sentir a l’escoltar
el teu nom?

–«No m’ho esperava gens! I
menys haver rebut un premi a la
millor interpretació contempo-
rània.»

–És la primera vegada que
has participat en un concurs
d’aquestes característiques?

–«Sí, abans havia participat
en diversos concursos, però
d’àmbit nacional, mai interna-
cional com el Premi. Ha estat
una molt bona experiència, he
après moltíssim i aquest record
mai se m’oblidarà.»

–Quan comença la teva re-
lació amb la dansa?

–«Devia tenir 6 anys. Vaig
anar amb la meva família a veu-
re l’espectacle Rock rèquiem de
la companyia de David Cam-
pos. Era la primera vegada que
veia dansa i l’espectacle em va encisar des
del primer moment. Em va encantar veure
com es podien expressar els sentiments
amb els moviments. Des d’aleshores no
he parat.»

–I la primera col·laboració amb la
companyia de David Campos?

–«Va ser per a l’espectacle El trenca-
nous, on vaig interpretar un paper princi-

pal. Amb aquesta col·laboració
vaig aprendre molt. I és que no
hi ha res millor per avançar en
la professió que anar a ballar
sobre un escenari.»

–El món de la dansa és sa-
crificat. Quantes hores hi de-
diques al dia?

–«Ara mateix faig cinc hores
d’assaigs. Però per preparar-
me el Premi de Lausana entre-
nava al matí i a la tarda.»

–Quines són les millors
qualitats que ha de tenir un
ballarí?

–«Sens dubte, el cor. Si no hi
ha cor, la dansa no hi és. Un noi
o noia pot tenir molt bones qua-
litats físiques, però si no s’hi
implica amb el cor, no aconse-
guirà transmetre res. Es podria
dir que la dansa és molt selecta,
per això, s’ha de tenir un cos
preparat per assumir les difi-
cultats que hi ha.»

–Com veus Santa Coloma
pel que fa a la dansa?

–«Culturalment, ha avançat
moltíssim. Amb la companyia
de ballet de David Campos, el
nou auditori i la remodelació
del Teatre Sagarra, s’ha avan-
çat.»

–Però tu has marxat?
–«Sí, perquè el problema

que hi ha a l’Estat és que no hi
ha gaire aposta cultural per la
dansa clàssica.»

–Quins són els teus prò-
xim projectes?

–«El més immediat serà al
juny. Col·laboraré en l’estrena
de la nova producció de la com-
panyia, a l’auditori de Santa
Coloma. És un espectacle molt
interessant, amb música en di-
recte interpretada per un piano,
una cantant de jazz i un cor a
cappella. El curs vinent aniré a

Hamburg per acabar la meva formació.»
–Et veus dirigint una companyia de

dansa?
–«Per que no! La meva idea és ballar,

però no descarto res.»

l’entrevista | ISABEL MARTÍNEZ

«Si no hi poses cor, la dansa no surt»
Santa Coloma de Gramenet

Té només 15 anys, però una carrera prometedora.
Aquest ballarí de la companyia de David
Campos, acaba de guanyar la 36a edició del
Premi de Lausana, un dels concursos
internacionals més prestigiosos. El mes de juny
participarà en el nou espectacle de la companyia.

ALEIX MARTÍNEZ
Alumne de la Companyia de Ballet de Santa
Coloma de Gramenet - David Campos


