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A l llarg de les últimes setmanes 
han coincidit a les llibreries 
una sèrie de títols que gaire-

bé podrien ser un gènere: els llibres 
escrits per músics. ¿És una moda im-
pulsada per les editorials? No ho 
sembla. Els desconfiats diran que, 
com que estan baixant les vendes de 
discos, els músics busquen una al-
tra manera de guanyar-se la vida. Pe-
rò els desconfiats seran a més uns il-
lusos si pensen que els llibres donen 
més beneficis que els discos.
 En qualsevol cas, la notícia no 
és només que els músics publiquin 
obres de ficció, sense tornades ni ri-
mes fàcils, sinó que a més es llegei-
xin amb gust. Citàvem fa una setma-
na les narracions d’Antonio Luque (o 
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deesi Sr. Chinarro). Un altre bon exemple 
és Nick Cave, que avui llegirà parts 
de la seva novel·la La mort d’en Bunny 
Munro en el seu concert a l’Aliança 
del Poblenou (una pista per a des-
confiats i il·lusos: l’entrada costava 
65 euros). En els dos casos es tracta 
d’artistes amb una literatura que en-
llaça amb l’univers propi que descri-
uen les seves cançons. El mateix pas-
sa, per exemple, amb Joan Miquel 
Oliver, ja que la seva novel·la El mis-
teri de l’amor és parenta de les melo-
dies d’Antònia Font. O amb Joe Per-
nice, que fa uns anys va escriure Me-
at is murder, una bona novel·la que 
prenia com a inspiració l’àlbum dels 
Smiths. En un altre registre musical, 
també s’ha de celebrar la reedició de 

Los hechos Pérez, la novel·la que van 
escriure a dues mans Víctor Nubla i 
Juan Crek, del grup Macromassa.
 Hi ha un altre tipus de llibres de 
músics que no busquen la ficció, si-
nó que expliquen experiències re-
als. Aquest era el cas de Paciente, de 
Ben Watt (la meitat d’Everything But 
The Girl), on l’autor relatava l’estra-
nya malaltia que va patir als anys 80. 

O Sound Bites: menjar-se el món, en el 
qual Alex Kapranos prenia nota de 
les diferents cuines que provava du-
rant la seva gira mundial amb Franz 
Ferdinand.
 En aquesta mateixa línia, David 
Byrne acaba de publicar Bycicle Dia-
ries, una crònica dels seus viatges a 
dues rodes. Resulta que el bo de Byr-
ne utilitza sempre la bicicleta per 
desplaçar-se per les ciutats que vi-
sita. Així, en aquests diaris relata el 
seu pedaleig en llocs com Manila, 
Buenos Aires, Nova York, Istanbul o 
Berlín. Quan veu un lloc curiós, Byr-
ne es para i observa. Després explica 
el que ha vist en una prosa fàcil, ale-
gre i enganxadissa com una cançó 
de Talking Heads. H
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33 Imaginació 8 Mia Wasikowska, a l’‘Alícia’ de Tim Burton.

EL PERIÓDICO

La personalitat de 
Carroll està envoltada 
de clarobscurs. L’autor 
sentia fascinació per 
les nenes impúbers

L’eterna seducció d’Alícia
El país de les meravelles i el revés del mirall que va inventar Lewis Carroll animen múltiples 
revisions, entre elles els muntatges que les directores Subirós i Gorina estrenen al Lliure 

dels lingüistes per la manera com 
empenyen fins al límit les possibili-
tats expressives de l’anglès amb ca-
lembours i jocs de paraules intradu-
ïbles. I des del punt de vista psicoa-
nalític, la constant metamorfosi del 
cos d’Alícia, segons l’aliment o beu-
ratge que ingereixi, l’obliga a qüesti-
onar-se la seva identitat.

El món dels somnis

«La grandesa d’Alícia radica en el fet 
que no es pot tancar en un sentit uní-
voc», considera Subirós, que amb la 
seva visió proposa a l’espectador un 
viatge al món dels somnis. «He vol-
gut traslladar a l’escena percepci-
ons que m’han acompanyat des de 
la infantesa, des de la primera vega-
da que vaig llegir els contes», explica 
la directora. Imatges com la caiguda 
al cau del Conill («aquells moments 
en què t’enfonses en un pou de fos-
cor d’on no saps com sortiràs»). O el 
somriure del Gat de Cheshire («tro-
bades enigmàtiques que et sorpre-
nen en la vida»).

33 Fascinació 8 Alícia Gorina (esquerra) i Carlota Subirós, dues creadores atretes per l’altre costat del mirall.

Pot ser que sigui fruit de la casuali-
tat o de la tirada que exerceix la pro-
metedora estrena, el 5 de març, de la 
pel·lícula de Tim Burton sobre Alícia 
al país de les meravelles, protagonitza-
da per l’actriu australiana Mia Wa-
sikowska. Sigui com sigui, el cas és 
que el clàssic (¿infantil?) de Lewis 
Carroll i la seva continuació, A tra-
vés de l’espill, segueixen estimulant 
la imaginació creadora. Sense men-
cionar les novetats editorials, coin-
cideixen en cartell un musical per a 
infants al Jove Teatre Regina (fins a 
l’1 de novembre) i dos muntatges al 
Lliure: Alícia, un viatge al país de les me-
ravelles, de Carlota Subirós (del 5 al 
29 de novembre), i Ludovicus Carolus, 
d’Alícia Gorina (24 de novembre), 
una recreació lliure de la figura de 
Carroll a partir dels seus textos, so-
bretot de les Cartas a niñas (Plaza & 
Janés, 1987).
 Alícia és infinita. El segle i mig 
transcorregut des de la seva publi-
cació ha donat lloc a una infinitat 
d’interpretacions: el text es pot lle-
gir com una àcida crítica a la socie-
tat victoriana –en el berenar del Bar-
reter i la Llebre de Març s’ha aturat 
el temps i sempre són les sis de la tar-
da– o contra la dosi intrínseca de vi-
olència que amaga tota forma de po-
der –la Reina de Cors està obsessio-
nada a tallar caps–. El Conill Blanc 
simbolitza de manera burlona l’ho-
me modern torturat pel rellotge en 
un món on els personatges parlen 
sense parar però no es comuniquen. 
Segons els experts, la lògica inverti-
da i el clima desassossegant de l’obra 
–acaba a la sala d’un tribunal on nin-
gú sap del cert què s’hi està jutjant– 
es poden considerar en certa mane-
ra precursors dels malsons de Kafka 
i l’absurd del surrealisme.
 Els contes del reverend Charles 
Lutwidge Dodgson (1832–1898), 
que era l’autèntic nom de Carroll, 
han suscitat així mateix l’interès 
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INTERPRETACIONS D’UN CLÀSSIC IMMORTAL

 Carlota Subirós, valenta en les 
seves apostes escèniques, no rene-
ga de la crueltat que traspua l’obra. 
«D’una manera juganera i desinhi-
bida, Carroll s’endinsa en terrenys 
sòrdids… Menjar, beure, la relació 
amb el propi cos, el sexe, les pulsi-
ons físiques». La directora fa seva la 
definició del britànic Jonathan Mi-
ller, autor d’una versió cinemato-
gràfica el 1966, que va dir que Alícia 
expressa amb el llenguatge simbò-
lic dels somnis «el terror secret del 
nen a créixer». A més a més, el text 
obliga l’adult a preguntar-se quan-
tes vegades muda de pell en la vida 
i «quina conserva de la criatura que 
va ser».
 També la personalitat de Carroll 
està envoltada d’alguns clarobscurs. 
El reverend sentia una fascinació ob-
sessiva per les nenes impúbers i les 
retratava seminues en els inicis de 
la fotografia («una nena d’uns 12 
anys és la meva forma ideal de belle-
sa», va escriure el 1893). Ell mateix 
va admetre que les endevinalles ver-

bals i matemàtiques que inventava 
li mantenien la ment ocupada, lliu-
re de pensaments mortificants. De 
fet, els contes van néixer per l’atrac-
ció que va despertar en ell la petita 
Alice Liddell, una de les filles del de-
gà de Christ Church, el college d’Ox-
ford on Carroll ensenyava matemà-
tiques.
 «No he volgut entrar a desentra-
nyar la naturalesa de la relació que 
Carroll va mantenir amb Alícia», 
explica Gorina, directora de Ludo-
vicus Carolus. «No pretenc atorgar-li 
una indulgència moral, ja que sen-
tia una indubtable atracció física 
per les nenes, però Carroll no s’hau-
ria permès mai que aflorés aquesta 
pulsió; es relacionava amb elles des 
de la innocència». Els diaris de l’es-
criptor no aclareixen cap punt so-
bre aquesta qüestió: les pàgines que 
aborden la maduració de la relació 
amb la petita Liddell han desapare-
gut o, més probablement, han estat 
destruïdes.
 Alícia eterna, un clàssic inesgota-
ble. H


