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Melcior Comes revela les anotacions d’un jove que es converteix en actor professional

La segona novel·la de Comes ve avalada amb el premi Documenta, reservat a menors de 35 anys

Una paròdia del món dels actors
Ada Castells
BARCELONA

M
elcior Co-
mes pre-
senta
‘L’estupor

que us espera’ (Em-
púries), un relat so-
bre les vivències
d’un jove que inten-
ta triomfar en el
món de l’espectacle.

Q
uè és el meu
no-res, compa-
rat amb l’estu-
por que us espe-
ra?”. Aquest vers
de Rimbaud ha

servit a Melcior Comes (sa
Pobla, Mallorca, 1980) per ti-
tular la seva segona novel·la.
Per l’autor, el poeta francès
va ser “un model per als es-
criptors joves i un exemple
de fer de la vida i l’obra una
mateixa cosa”.

L’estupor que us espera tracta
de les falses memòries d’un
actor, amanides amb perso-
natges reals com Calitx Biei-
to i Baltasar Porcel. Aquest
darrer serà l’encarregat de
presentar la novel·la, demà, a
les vuit del vespre, a la Do-
cumenta, ja que l’obra va
obtenir el premi per a autors
menors de trenta-cinc anys
que atorga aquesta llibreria
del carrer Cardenal Casañas.

En contrast amb aquests alter
ego tan coneguts i poc ama-
gats, el protagonista de la
història no revela el seu nom,
encara que amb coqueteria
diu que “si em sentíssiu la
veu, sabríeu qui sóc”.

Per escriure les notes d’a-
quest actor, Comes ha llegit
memòries d’actors reals que
“tendeixen a glorificar-se”,
fet que li ha servit per exa-
gerar la seva paròdia. En
canvi, les seves experiències
personals com a actor no li
han servit de gaire, ja que es

limiten als anys d’institut.
A banda del rerefons del

món de l’espectacle, Comes
explica en primera persona
la joventut del narrador dels
18 als 34 anys, temps en què
s’allunya de Mallorca per
iniciar la seva carrera pro-
fessional. Aquest període de
la vida li permet reflexionar
sobre l’amor, la iniciació, els
desenganys i la dificultat de
fer-se un camí. Així, la no-
vel·la es basa en “les vivències
i descobriments que han
marcat el protagonista”.

Melcior està ara escrivint
una sèrie de novel·les breus
sobre la seva Mallorca natal i
una novel·la més llarga, d’u-
nes 300 pàgines, de caràcter
generacional que vindrà
marcada per la decepció.

Malgrat la seva joventut,
aquesta és la segona novel·la
de Comes. És també autor de
L’aire i el món, guanyadora
del premi Ciutat d’Elx. Lli-
cenciat en dret, actualment
compagina l’escriptura amb
els estudis de teoria de la li-
teratura.
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Grup d’organitzadors i participants al seminari del KRTU

Escriptures digitals a Lleida
Montse Frisach

BARCELONA

L
es transfor-
macions que
estan afec-
tant l’escrip-

tura i el llibre en
l’era digital es de-
baten a partir d’a-
vui en un encontre
d’escriptors i crea-
dors a Lleida.

Organitzat pel centre KRTU
i la Institució de les Lletres
Catalanes del departament de
Cultura de la Generalitat, la
trobada, que s’allargarà fins
divendres, pretén reflexionar
sobre els canvis que l’entorn
digital provoca en la literatu-
ra, l’edició i la mateixa creació
literària.

Entre els participants a
l’encontre, dins del programa
de l’Any del Llibre i la Lectura,
destaca l’escriptor i editor
francès André Schiffrin, autor
de l’assaig L’edició sense editors,
que hi intervindrà demà amb
la conferència El futur del llibre.
Per Schiffrin, en aquests mo-
ments existeix una “polarit-
zació” entre les idees que s’es-
criuen i la difusió d’aquestes
idees, una difusió que, malau-

radament, no sempre està as-
segurada.

En aquest sentit, el polèmic
editor alerta sobre els perills
dels monopolis editorials,
tant en l’àmbit del llibre com
de la comunicació. “Ahir, quan
vaig arribar a l’aeroport vaig
veure que els quioscos eren
d’Hachette, com passa arreu
del món, empresa que ja a l’è-
poca de Napoleó III tenia el
monopoli dels quioscos dels

ferrocarrils francesos. Ara Chi-
rac volia que Hachette contro-
lés els dos terços de l’edició a
França i esdevenir un enorme
monopoli. Ningú no ha pro-
testat per això, i em sembla
molt perillós”, diu Schiffrin.
Aquesta situació de domini de
la informació per part de grans
grups a nivell mundial poten-
cia la polarització entre “un
control cada cop més gran de
la informació i, de l’altra ban-

da, una sèrie d’idees i opcions
cada cop més variades”. Per
sortir d’aquesta situació, es
tracta de trobar “com es pot
defensar la llibertat de la pa-
raula i poder difondre aquestes
veus més petites”.

La trobada tractarà avui so-
bre l’escriptura amb una con-
ferència inaugural que anirà a
càrrec de l’escriptor valencià
Joan F. Mira. L’autor de Purga-
tori oferirà una perspectiva

històrica al voltant del fet que
“és el primer moment en la
història de la humanitat que
hi ha una circulació global de
la informació”. Es tracta d’una
“xarxa enormement comple-
xa” on es pot trobar “una
multiplicació d’edicions reduï-
des al costat d’autors globals
que es poden trobar arreu del
món”.

El llibre centrarà la segona
jornada de la trobada, mentre
que divendres aquesta estarà
dedicada bàsicament a l’era
digital. Aquí la professora de
la Universitat Oberta de Cata-
lunya Laura Borràs mostrarà
noves formes de textualitat
electrònica, una nova manera
d’escriure literatura “amb
textos que es belluguen, ex-
ploten o desapareixen”.

Jaume Bertranpetit, Miguel
Morey, Antoni Marí, Joaquim
Sala-Sanahuja i Philippe Bootz
conformen la resta de confe-
renciants de la trobada. A les
taules rodones de l’encontre,
que té lloc a l’auditori del
Centre de Cultures i Coopera-
ció Transfronterera del Cam-
pus de Cappont de la Univer-
sitat de Lleida, també hi par-
ticiparan, entre d’altres, David
Castillo, Biel Mesquida, Mi-
quel de Palol, Ada Castells,
Susanna Rafart, Enric Sòria,
Sebastià Alzamora, Emilio
Manzano, Joan Tarrida, Anto-
ni Abad i Ester Xargay.
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La Casa Àsia prepara un
museu virtual per a
l’any que ve
Redacció
BARCELONA

La Casa Àsia està treballant en
el projecte d’un museu virtual
interactiu que, seguint el
tarannà didàctic de la
institució, vol oferir
informació no només sobre
aspectes artístics sinó també
geogràfics i socials dels països
del sud-est asiàtic. Així ho va
manifestar ahir Ion de la Riva,
director general de Casa Àsia,
durant la presentació de la
mostra Art sagrat de les
tradicions índiques: hinduisme,
budisme i jainisme, que es
podrà visitar a la seu de la
Casa Àsia a Barcelona fins al
20 de juliol. De la Riva va
apuntar que el museu virtual
podria ser operatiu l’any que
ve i el va presentar com un pas
intermedi fins a l’esperada
creació d’un museu d’art
asiàtic, que hauria de tenir la
seu a Barcelona. En aquest
sentit, el museu virtual seria
una nova etapa en aquest
camí, que es va iniciar amb les
diverses exposicions
auspiciades fins ara per la
institució –Presència divina:
arts de l’Índia i els Himàlaies,
Orient a Palau i la presentada
ahir– com una estratègia
destinada a treure a la llum
l’art asiàtic que es guarda a la
Península, tant en col·leccions
públiques com privades.
Segons De la Riva, l’existència
d’aquest museu virtual no
significarà la renúncia a
noves mostres tradicionals
com les presentades fins ara.


