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DOMINGO MARCHENA

Barcelona

C
om el començament
d’un acudit: entren
tres russos i tres espa-
nyols en un bar i… Tres

joves escriptors russos es van reu-
nir ahir al cafè Salambó, de
Barcelona, amb tres joves escrip-
tors espanyols per discutir sobre
els mals de la literatura i esbrinar
qui n’és el pare (el pare dels mals
de la literatura, s’entén). Primera
conclusió, aquí i al Caucas les no-
ves tecnologies han pres clients a
la literatura. O videoconsola o lli-
bre. Però alerta: internet no és
l’enemic. Pot ser un aliat i “una
eina de gran valor”.
Així ho van entendre Aleksei

Lukiànov, Gula Khiràtxev i Ígor
Savéliev (l’edat mitjana dels tres
és de 29 anys) a la xerrada amb
Alvy Singer (“també conegut al
món real” com a Pablo Muñoz),
Rubén Martín G. i Jon Bilbao
(amb una mitjana d’edat de poc
més de 31). El debat, al qual tam-
bé van assistir editores i traducto-
res, va ser moderat per l’escrip-
tor i crític Sergi Bellver. Tots ells
tenen obra publicada i han des-
pertat grans expectatives. Alguns

ja no són promeses, sinó reali-
tats. Uns han deixat enrere el rea-
lisme soviètic; els altres, el tre-
mendisme de la Guerra Civil. Els
russos, a més, formen part d’una
antologia acabada d’aparèixer a
Espanya, El segundo círculo (La
otra orilla), que recull algunes de
les millors veus de la novíssima
narrativa russa.
Lukiànov, Khiràtxev i Savéliev

eren unes criatures quan es va en-
sorrar l’URSS. Els tres pertanyen
a un rusc d’escriptors, la genera-
ció Debut, els integrants de la
qual van guanyar o van quedar fi-
nalistes en el curiós certamen lite-
rari del mateix nom, instituït per
una fundació privada a Rússia
l’any 2000 i al qual només es po-
den presentar autors de menys
de 25 anys. La mateixa directora
del guardó, la novel·lista Olga

Slàvnikova, reconeix que aquest
requisit és demencial (“què hi té
a veure l’edat, amb la qualitat lite-
rària?”), però “a Rússia les idees
que triomfen són lesmés demen-
cials”. Uns 50.000 manuscrits es
presenten a cada edició del pre-
mi, que ja ha fet aflorar “escrip-
tors de gran nivell”.
Un dels relats més interes-

sants d’El segundo círculo ésAzú-
car en la sangre, de Víctor
Putxkov, que no ha participat en
la gira espanyola i s’ha quedat a
casa, com Olga Onóiko i Polina
Kliúkina, unes altres dues escrip-
tores de categoria, tot i que el cro-
nista ha escoltat amb sorpresa
que se n’elogiï precisament “l’es-
pecial sensibilitat femenina”.
Dels que sí que eren ahir al Sa-
lambó, Lukiànov és un d’aquells
paios amb qui no et ve de gust

discutir en un carreró o en un as-
censor. “Emdic Alekséi i sóc fer-
rer”, diu a tall de presentació; les
mans i les espatlles no ho des-
menteixen. Retingueu aquest
nom perquè farà parlar. El seu
humor seria molt britànic, si no
fos perquè ve dels Urals. “Si els
donéssim 40.000màquines d’es-
criure –diu– a 40.000micos, po-
dríem aconseguir que en 40.000
anys transcriguessin les obres de

Shakespeare, però no fem el mi-
co: llegim Shakespeare i inten-
tem no repetir-lo”.
Gula Khiràtxev (que es podria

traduir al català com Estimadet
Tret) és el pseudònim masculí
de la novel·lista Alissa Ganíeva,
que segueix els passos de George
Sando del nostreFernánCaballe-
ro. Ígor Savéliev és potser el més
introspectiu de tots tres. Els seus
problemes són molt semblants
als de Sergi Bellver, Jon Bilbao,
Rubén Martín G. o Alvy Singer.
Provad’això és que undels prota-
gonistes de la nouvelle de Savéli-
ev, La ciudad pálida, s’emociona
en sentir cançons en les quals
“cada paraula parla de mi”.
Aquest és gairebé el títol de la
pel·lícula Todas las canciones ha-
blan de mi, l’òpera prima del di-
rector Jonás Trueba.
Els russos van animar els seus

col·legues. “No visqueu –els van
aconsellar– tancats al vostre
món, on podeu ofegar-vos. Inter-
canvieu textos, relacioneu-vos
amb la vostra generació”. Vet
aquí la paraula clau. Sergi Bellver
opina que a Espanya un periodis-
ta crea “una nova generació cada
15minuts”. El que sí que envegen
tant ell com Bilbao, Martín G. i
Singer és la fundació dels seus
amics. Quan una delegació de jo-
ves narradors espanyols podrà
fer lamateixa enveja a Rússia? Ai-
xò sí que és un acudit, i no pas
aquell quediu que entren tres rus-
sos i tres espanyols en un bar i...
es posen a parlar de literatura!c

ELS RUSSOS

“No visqueu tancats,
no us ofegueu, tracteu
amb els companys de
la vostra generació”

D’esquerra a dreta, Aleksei Lukiànov, Ígor Savéliev, Sergi Bellver, Gula Khiràtxev, Jon Bilbao i Rubén Martín G., ahir a Gràcia

ElLiceuevita l’ERO
ipacta flexibilitat amb
el comitèd’empresa

Joan Francesc Marco
MARC ARIAS

L E S C L A U S

ELS ESPANYOLS

“Ai!, quan una
fundació privada
ens donarà a conèixer
a nosaltres a Rússia?”

LAURA GUERRERO

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

El comitè d’empresa del Liceu i
la direcció general del teatre van
arribar a un acord, ahir, després
de tres mesos de negociació, pel
qual els treballadors tenen garan-
tits els llocs de treball i els salaris
durant el mes de setembre, que
el coliseu líric, amb la pressa de
la crisi i les retallades pressupos-
tàries, romandrà tancat, a canvi
de redistribuir les hores de feina

de la temporada que ve i concen-
trar-les en deu mesos, en funció
de les necessitats de la casa.
D’aquesta manera, el teatre ha
evitat recórrer a un expedient de
regulació d’ocupació (ERO).
Aquestamesura de flexibilitat,

que afecta l’administració, el cor,
l’orquestra i el cos tècnic, és l’últi-
ma que la direcció general del
Gran Teatre s’ha vist obligada a
prendre després de la retallada
del 15%de l’aportació de laGene-
ralitat, ja durant la temporada en

curs. “Quan el Govern va anunci-
ar aquesta reducció, el Liceu ja
tenia programada, contractada i
venuda bona part de la tempora-
da actual, i per això la repercus-
sió econòmica ha de recaure en
la temporada 2011-2012, així
com l’aplicació de mesures d’es-
talvi”, explica Joan Francesc
Marco, director general del tea-
tre de la Rambla.
La pèrdua d’ingressos entre la

temporada actual i la pròxima
puja fins a 2.406.000 euros, la
major part procedents de la Ge-
neralitat, seguida de l’Ajunta-
ment i la Diputació, obligats pels
percentatges de participació.
“No plantegem –explica Mar-

co– ni una hora més de feina ni
mig euro menys de sou. Però cal
estalviar i arribar al juliol del
2012 sense dèficit, és a dir, cal
evitar les hores extres i els con-

tractes de reforç de plantilla tèc-
nica, cor i orquestra”.
La mesura de flexibilitat labo-

ral se suma a la reducció de plan-
tilla que ja es va dur a terme (de
450 treballadors van passar a
400, al setembre) i la retallada
del 5% dels sous (entre el 7 i el
8%, els més alts). El teatre, d’al-
tra banda, ha incrementat el
preu d’algunes entrades i ha re-
duït l’activitat del Foyer, així
com les despeses generals. El
Faust amb què havia d’inaugurar
la pròxima temporada ha estat
reconvertit en fragments en ver-
sió concert, cosa que “implica
molts menys assajos”, apunta
Marco. I Les noces de Fígaro o La
flauta màgica han pujat al cartell
perquè són produccions amb
què ja comptaven i que significa-
ran una font d’ingressos amb po-
ca despesa.c

Humor, valentia
i intimisme

Joves escriptors que van viure des de dins la caiguda de l’URSS
debaten sobre literatura amb veus de l’última narrativa espanyola

Elruscrus

]Aleksei Lukiànov, Gula
Khiràtxev i Igor Savéliev
tenyeixen les seves obres,
respectivament, d’humor
lúcid, valentia i intimisme.
Esment especial mereix el
cas de Gula Khiràtxev,
que denuncia amb duresa
el fantasma del terroris-
me islàmic que ha conver-
tit la seva terra, Dagues-
tan, a la “zona més insegu-
ra de tot Rússia”. Molts
no li perdonen que airegi
draps bruts fora de casa “i
a sobre que sigui dona”.


