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Es defineix, i així consta a la solapa, 
com a «filla d’escriptor i extreme-
nya». És una broma, és clar. A Ber-
ta Marsé li agraden aquestes defini-
cions sornegueres i contundents. 
Aquesta la va encunyar cansada 
que la premsa li preguntés insis-
tentment com podia escriure sota 
el pes paternal. Berta Marsé, escrip-
tora de segona generació, contista 
de primera, assegura que ser filla 
de mare extremenya és més dur.
 Les nineta dels ulls de Marsé, 
Juan Marsé, amb els 40 acabats de 
fer i amb el seu segon llibre de con-

tes, Fantasías animadas (Anagrama) 
al mercat, es pren amb tranquil·litat 
les comparacions. Res de matar el 
pare. «Quan ets molt jove aquest pes 
et pot condicionar més. D’altra ban-
da, la competència és menor si ets 
una noia». 
 Hi ha un aire de família en la for-
ma com pare i filla esquiven qualse-
vol mena de pregunta reflexiva so-
bre la pròpia escriptura. A tots dos 
els molesta teoritzar. «Fa molts anys 
que penso aquests relats. El seu ori-
gen és molt variat, però en general 
parteixen d’històries que he sentit 
aquí i allà. No li expliquis res a la Ber-
ta, que ho aprofita, diuen els meus 

El film que va 
irritar el pare
Berta Marsé publica ‘Fantasías animadas’
y defensa les opinions del premi Cervantes

ralment a l’hora d’escriure em dei-
xo anar i aquest caràcter és més evi-
dent». 
 Un dels contes, El bebé de Rosa, té 
coartada cinèfila –l’autora va tre-
ballar uns anys en una productora 
com a analista de guions cinemato-
gràfics– perquè s’inspira en La llavor 

del diable (o El bebè de Rosemary, com 
es deia en l’original) de Roman Po-
lanski i el tema serveix de ganxo 
per comentar l’airejada indigna-
ció que la pel·lícula El cónsul de Sodo-
ma, una biografia de Jaime Gil de 
Biedma, ha provocat en Juan Mar-
sé, que va ser gran amic del poeta. 

Passar comptes

La indignació també té un pòsit de 
fertilitat, perquè en la pròxima i 
molt esperada novel·la del pre-
mi Cervantes Juan Marsé passarà 
comptes amb la cinematografia es-
panyola i de forma indirecta amb 
els directors i productors –Andrés 
Vicente Gómez, productor d’El cón-
sul de Sodoma, n’és un– que segons 
les seves paraules han perpetrat les 
adaptacions de les seves novel·les. 
 Berta Marsé, que va veure la cin-
ta juntament amb el seu pare, dó-
na la seva versió. «No el va moles-
tar el seu retrat o la simplificació 
que es fa d’ell. El va irritar sobretot 
la manipulació de qui va ser el seu 
amic íntim». I a la filla, tan directa 
en les seves maneres com el seu pa-
re, la delata l’emoció. H

33 Càustica 8 L’escriptora de relats Berta Marsé, dimarts.

amics. I tenen raó. Les converses que 
se senten al passar pel carrer són una 
joia per a l’escriptor». 
 El to dels seus relats, set en aquest 
cas i amb protagonistes femenines, 
és un humor càustic en què es reco-
neix en el terreny personal. «Sí, és 
clar, jo sóc una mica així. Però natu-

LA POLÈMICA DE L’ESTRENA D’‘EL CÓNSUL DE SODOMA’

temsí

Artur Ramon Art 
participarà a la
fira de Maastricht
ART 3 Quatre galeries espanyo-
les, entre elles la catalana Artur 
Ramon Art, han estat selecciona-
des per participar en la 23a edi-
ció de la Tefaf Maastricht, la fira 
d’art i antiguitats més influent 
del món (del 12 al 21 de març). En-
tre altres peces, Artur Ramon Art 
hi exhibirà dibuixos de Fortuny, 
Nonell, Mir, Sunyer i Casas, artis-
tes que, fins ara, no s’han expo-
sat al saló.

Mor als 29 anys 
Jay Reatard,
icona alternativa
MÚSICA 3 El prolífic artista de 
rock de garatge, un adorat per 
la comunitat alternativa, va mo-
rir mentre dormia a casa seva, a 
Memphis, per causes que enca-
ra es desconeixen. La policia ha 
obert una investigació. Jimmy 
Lee Lindsey, el seu verdader nom, 
va iniciar una impactant carrera 
als 15 anys i, per exemple, va arra-
sar al festival Primavera Sound el 
2007 i el 2009.

dansa 

Jordi Cortés replanteja el cànon 
de la bellesa a ‘V.I.T.R.I.O.L’ 

MARTA CERVERA
BARCELONA

E
l coreògraf Jordi Cortés 
planteja una mirada dife-
rent sobre el cos i obliga a 
replantejar els cànons de 

bellesa en la seva nova coreografia 
V.I.T.R.I.O.L. El muntatge està prota-
gonitzat per actors i ballarins pro-
fessionals juntament amb dues per-
sones amb una discapacitat física. 
Una d’elles, Adolfo Colmenares, és 
un antic ballarí (Lanònima Imperi-
al, Àngels Margarit, Sol Picó, Chicos 
Mambo) que es va quedar cec i es va 
reconvertir en fisioterapeuta.
 «El Jordi em va tocar la fibra. Jo no 
havia ballat mai amb gent discapaci-
tada», diu. La història d’Isabel Palo-
meque és diferent. «Vaig treballar a 
la sanitat dels 18 als 24 anys. Vaig te-
nir un ictus (vessament cerebral) i el 
Jordi em va proposar entrar al món 
de la dansa. Com que sóc molt atre-
vida ho vaig voler provar», explica 
aquesta entusiasta exinfermera que 
fa cinc anys es va quedar hemiplègi-
ca i va arribar a perdre la parla.
 L’obra investiga l’origen de la 
idea de bellesa, lletjor, dolor i imper-
fecció. «La meva mirada és bastant 
negra i cínica», reconeix Jordi Cor-

Isabel Palomeque 
va patir un ictus fa 
cinc anys i Adolfo 
Colmenares és cec

El coreògraf busca 
una altra mirada a 
partir d’un treball que 
integra discapacitats

tés. «Tots tenim alguna tara. La me-
va feina és trobar les capacitats de ca-
da intèrprets i treballar-hi», afegeix 
el coreògraf i director de la compa-
nyia Alta realitat, que produeix l’es-
pectacle amb el Mercat de les Flors.

VALOR ARTÍSTIC / La proposta, no obs-
tant, recala a partir d’avui al SAT! 
després de ser estrenada al Tempo-
rada Alta, perquè el Mercat està en 
obres. Està previst que la peça hi arri-
bi el 29 d’abril, Dia Internacional de 
la Dansa. «Hauria d’entrar al circuit 
normal. El Mercat va apostar per ell 
pel seu valor artístic», va destacar 
Cesc Casadesús, director del teatre 
i centre coreogràfic .

 L’interès de Cortés per treballar 
la dansa superant limitacions físi-
ques va sorgir arran d’una experi-
ència personal. Fa anys, després de 
tenir diverses lesions, el ballarí va 
haver de sortir a escena amb cros-
ses. «Em vaig inventar un personat-
ge per poder actuar amb elles», re-
corda. En un altre espectacle, va ac-
tuar assegut. «Vaig haver de fer un 
clic i aprendre a treballar amb el que 
tenia». Això el va portar a interessar-
se per un nou enfocament. Conèi-
xer Adam Benjamin, fundador de 
la companyia anglesa CandoCo, im-
pulsor de la integració de gent amb 
discapacitat a la dansa, li va obrir 
nous horitzons.

 Cortés, director de l’Associa-
ció de Ballarins Professionals de 
Catalunya, va dir que està atent a la 
problemàtica de la falta de subvenci-
ons que podria acabar amb les com-
panyies de Maria Rovira i Antonio 
Campos. «Estem en contacte amb 
ells i altres companyies. La Maria fe-
ia anys que era a Mataró i per ella ha 
sigut una garrotada molt forta. M’ha 
sorprès», diu Cortés. «Estem analit-
zant el que ha passat i veient altres 
casos amb l’Associació de Compa-
nyies. S’està revisant tot». H

‘V.I.T.R.I.O.L’
3Sant Andreu Teatre (SAT!) • Dv., 15, a les 
21.00; ds., 16, 21.30; dg.,17, 18.30 • 16 €

33 Intèrprets de la companyia Alta Realitat, durant un assaig de l’obra.
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