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David Trueba torna a la li-
teratura amb un llibre ple
de protagonistes imper-
fectes en un món obsessio-
nat per la fama i el triomf.
Cada un dels quatre perso-
natges juguen a la doble
vida, la de l’aparença i la
de la consciència del que
són. «Em fascinen els per-
sonatges polièdrics, per-
torbats, colpejats», expli-
ca l’escriptor. La novel·la
avança en quatre camins
vitals d’un jugador de fut-
bol argentí, fitxat per un
equip espanyol; d’una
adolescent a punt d’entrar
a la vida adulta; del seu pa-
re, que intenta superar el
fracàs laboral, i de l’avi,
que freqüenta prostíbuls.

Respecte a les dues no-
vel·les anteriors no hi ha
diàlegs i com a narrador
pren una posició freda. Se-
gons l’autor, el llibre
adopta una sensació de
senzillesa per sobre una
estructura complexa. Da-
vid Trueba confessa que
abans inventava més que
ara. Per a la nova narració
s’ha inspirat en les conver-
ses al carrer. Alguns dels
detalls més fascinants de
Saber perder estan extrets
de vivències i anècdotes
reals. «Quan creues el car-
rer penses que la gent es
vulgar, però si et pares a
parlar t’adones que de les
seves històries es podrien
fer novel·les», diu l’autor.

Els vells i els joves són
dues edats extremes que a
l’autor li ha interessat re-
tratar en aquest llibre. Per
a ell, els vells són les per-
sones més alegres i més
lliures. A trueba li agrada-
ria ser un d’aquells an-

cians que s’emocionen
amb el que fa la joventut
que els envolta. Els joves
representen la vida sana,
perquè per a Trueba la ma-
duresa, tan plena de pru-
dència, podria ser perjudi-
cial. Ell es considera un
gran defensor de la impru-
dència, del desafiament
juvenil.

Reflexions sobre la fama
«Darrere de grans capes de
maquillatge hi ha una per-

sona», afirma l’escriptor.
Segons l’autor, l’aspiració
a la perfecció és la gran
mentida que la societat ha
anat inculcant als indivi-
dus. Per a ell la gran veritat
és la imperfecció. «La feli-
citat consisteix a acceptar
l’ensopegada i saber aixe-
car-se», conclou.

Ariel és el jugador ar-
gentí, un dels protagonis-
tes que simbolitza una al-
tra de les reflexions de Sa-
ber perder. «A la novel·la

hi ha un joc i un jugador.
Es tracta d’una crítica de
com el llenguatge esportiu
s’ha fet un lloc en les nos-
tres vides». I és que ell
creu que ara la vida es me-
sura sobre barems esporti-
us. Triomf i fama no són
precisament les paraules
que espera la humanitat en
l’últim tram del camí. «La
vida no té un final triomfal
en què es guanya una me-
dalla, sinó que en el millor
dels casos acaba en un
hospital», resumia l’es-
criptor. I per acabar el se-
guit de meditacions es va
dirigir als polítics amb un
consell: «Per millorar el
país no fa falta ser presi-
dent, perdre és també una
victoria.»

Dues carreres
El cinema i la literatura
són les dues carreres que
David Trueba practica per
separat. «Les meves histò-
ries neixen com a novel·la
o pel·lícula», clarifica.
Trueba diu que no sabria
fer una adaptació cinema-
togràfica d’aquest llibre.
Ell ho explica amb una
metàfora: «La literatura és
com una masia aïllada, si li
construeixes una autopista
el costat li canviaries, i
molt, el paisatge.»

Títols com ara Soldados
de Salamina (2002) i Bal-
seros (2003) l’han fet co-
negut en el món del cine-
ma com a guionista i direc-
tor. En literatura es va
obrir camí amb Abierto to-
da la noche (1995) i Cua-
tro amigos (1999). En to-
tal, cinc films i tres novel-
les que li han atorgat el va-
lor de cineasta i escriptor.

Trueba: «Viure és saber perdre»
El cineasta i escriptor publica una novel·la sobre quatre camins imperfectes

David Trueba, en un col·loqui amb Javier Cercas. / M. RUIZ

●  «La vida està plena de petites der-
rotes de les quals ens hem de saber
aixecar», és una de les reflexions que
podem trobar a Saber perder (Ana-

MARIA SOLDAN / Barcelona grama) de David Trueba. Quatre vi-
des imperfectes acompanyen el lec-
tor per les seves aventures i desven-
tures en el camí de les relacions hu-
manes. El llibre pretén reflectir la ne-

cessitat creixent del triomf i l’apa-
rença per sobre del gaudir de la vida.
A més, l’escriptor reflexiona sobre la
imposició de les regles de comptabi-
litats esportives en el dia a dia.

● Sílvia Bel, l’actriu que
protagonitza la versió tea-
tralitzada de la novel·la La
plaça del diamant al TNC
va obrir la lectura d’aques-
ta novel·la, dins de la Set-
mana de Llibres en Català.
Bel, de fet, va optar per lle-
gir el final del pròleg, per
donar veu a Mercè Rodo-
reda (enguany també se
celebra el centenari del seu
naixement). La iniciativa
s’havia organitzat a 25
places de Catalunya, ahir
al matí. La lectura també

coincidia amb la celebra-
ció del Dia Internacional
de la Dona Treballadora.

El segon a llegir a Bar-
celona va ser el regidor de
Cultura de l’Ajuntament,
Jordi Martí. A l’acte, s’es-
perava Josep Maria Gur-
guí Puig, nét de Rodoreda,
tot i que no va acudir-hi. Sí
que hi van participar vene-
dors del Mercat de Santa
Caterina i veïns esponta-
nis. Josep Antoni Duran i
Lleida, cap de llista per
Barcelona de CiU al Con-
grés, va aprofitar la jorna-

da de reflexió per llegir en
públic un capítol. Sense ni
una cadira per al públic,
els compradors de dissab-
te van sorprendre’s
d’aquesta iniciativa. Des
del mercat s’intuïa la vela
de la Setmana del Llibre
en Català, que acaba avui.
La plaça del Diamant del
TNC està a punt d’acabar
la gira catalana. Aquest
cap de setmana és a Saba-
dell. La companyia prepa-
ra la seva visita al Valle-
Inclán de Madrid, on s’in-
terpretarà el text en català.

Colometa visita Santa Caterina
J.B./ Barcelona

Sílvia Bel, la Colometa del TNC, va obrir la lectura a Barcelona./ GABRIEL MASSANA

● Les dissenyadores Isa-
bel Uribe i Gloria Lladó,
amb la firma Bigoteprime-
rizo, van guanyar el premi
Modafad a la millor col-
lecció de dona, i Lucrecia
Lovera i Ida Johanson, de
la marca Twist, s’han ad-
judicat el premi a la millor
col·lecció d’home. Els
premis es van lliurar la nit
del divendres després de la
desfilada de dissenyadors
emergents que es va cele-
brar al Centre de Cultura
Contemporània de Barce-
lona (CCCB).

En aquesta edició els
dissenyadors participants
del Pasafad havien de
crear una col·lecció inspi-
rada en els drets humans.
Les col·leccions guanya-
dores d’aquesta edició de
Moda FAD es van triar en-
tre les setze participants i,
a més de desfilar en solita-
ri en la pròxima edició del
Modafad, també tindran

una parada al Bread &
Butter.

Les creacions de les fir-
mes guanyadores, i dels
altres participants, es van
poder veure i comprar ahir
al Merkafad enmig de lli-
teres de soldat i caixes de
cervesa Moritz, patrocina-
dora de l’esdeveniment.
Els models, fruit d’investi-
gació de volums, caigudes
impossibles de mànigues i
combinació de textures,
no van implicar-se en el
punt de partida sobre els
drets humans. El reclam
pel tancament de Guantá-
namo, propiciada per la
Fundació Signes, no va te-
nir ressò entre els disse-
nyadors. Ahir a la tarda,
els clients omplien orde-
nadament els expositors i
s’interessaven, a una certa
distància, dels models més
extrems d’edicions ante-
riors. L’excepció, la col-
lecció per a canalla de
Marta Sanjuan.

Les firmes Bigoteprimerizo i
Twist guanyen la 25a edició

del Modafad
X.A. / J.B. / Barcelona

Una imatge del vestíbul del CCCB, ahir. / ORIOL DURAN


