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Agut, poc després de guanyar el
premi Carlemany. ESCRIPTORS.CAT

OBITUARI

Mor l’escriptor i
editor barceloní

Joan Agut
als 76 anys

JORDI NOPCA
BARCELONA. El Diccionari de la lite-
ratura catalana defineix Joan Agut
com un escriptor “dotat amb un
gran sentit narratiu” i capaç de fer
servir una “llengua d’una notable
eficàcia”. Nascut a Barcelona l’any
1934, Agut va marxar a París poc
després de fer 25 anys amb la inten-
ció de desenvolupar-hi una carrera
artística, un somni que va intentar
fer realitat durant dos anys en què
va treballar de tot el que va poder
fins que va acabar tornant a Barce-
lona. Agut es va interessar pel món
de l’edició ben aviat, primer com a
llibreter, i després des de diverses
editorials: va treballar a Bruguera
fins al 1973, on va obrir una col·lec-
ció en català; del 1977 al 1979 va es-
tar-se a Edhasa; una dècada més
tard va crear l’editorial Barcanova,
on va treballar fins a l’any 1994, mo-
ment en què va començar a madu-
rar la idea de fundar el seu propi
projecte, Thassàlia, que va durar no-
més tres anys, del 1995 al 1997. “A
partir del moment en què va inter-
rompre l’activitat com a editor, Agut
es va llançar a la seva veritable voca-
ció, l’escriptura”, recordava l’editor
Àlex Broch, que juntament amb Isi-
dor Cònsul va publicar alguns dels
millors llibres del barceloní: Gombó
i míster Belvedere (Proa, 2001, fina-
lista del premi Sant Jordi), Pastís de
noces (Proa, 2003, premi Carle-
many) i La rosa de foc (Proa, 2005).

Escriptor prolífic –onze novel·les
i dos llibres de contes en menys
d’una dècada–, Agut preparava les
seves memòries des de fa anys, tal
com va assegurar ahir l’actual editor
de Proa, Josep Lluch. “Tenia la su-
perstició que no les acabaria, per ai-
xò no les va arribar a ensenyar mai
–va explicar a l’ARA–. Sempre va dir
que era un escriptor amb moltes co-
ses al pap. Tant si estan acabades
com si no, estic convençut que les
memòries d’Agut, tenint en compte
una vida tan interessant com la que
va tenir, poden ser un document
amb molt de valor”.e
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JUAN CARLOS OLIVARES

Quatre per tres: dotze. Més
una: tretze. Quatre era el
nombre màxim de perso-
natges que es permetia
Beckett. Si en algun mo-

ment de la carrera hagués traït el lí-
mit,imultiplicatisumatfinsaarribar
atretze,potserelshauriadipositaten
una estació de tren abandonada. Un
altre dels seus possibles llimbs dra-
màtics. Un espai on ja hi hauria dos
personatges en espera: dos àngels de
la temptació encarnats en lànguids
grafiters que manegen millor l’ull-
lent d’un Gran Germà que l’aerosol.
També entrarien en el misteri
d’aquest recinte del temps mort un
grupdejovesactorscamíaAuschwitz
per representar Hamlet, una parella
madura en crisi, una periodista psí-

Crítica Excessiu
Tres hores de
metafísica
de tertúlia
de cafè
són massa

TEMPORADA ALTA

Lupa descobreix el purgatori de la banalitat
quicament alcoholitzada i una dona
gran obsessionada per tornar a la se-
va rutina per protegir la família de la
degradació mental.

Però no són criatures de Beckett.
Aquestes han nascut de la complici-
tat entre els artistes del Teatr Polski
de Breslau i el seu director, Krystian
Lupa. Un exercici de creació col·lec-
tiva titulat Waiting room.O que en la
radical exposició del no-res que
acompanya a l’espera d’un tren per
arribar deixa, del tot nua, la banalitat
de l’improvisat contingut. Potser no
tenenresadir,peròtreshoresdeme-
tafísica de tertúlia de cafè, de nihilis-
me líquid són massa per a qualsevol
espectador. Ni la més incondicional
admiracióperLupacompensaelbuit
dramàtic d’aquest experiment: el
sentit es perd una vegada que passa
de la sala d’assaig a l’escenari.

Només quan les converses baixen
al’esferaíntimaesrestableixl’equili-
bri entre forma i fons. És el deambu-
larperdutdelavella,caminantobses-
siva,comelsseuspensaments,apunt
de perdre en el cercle de la demència.
És la degradació de la parella, amb la

feridorasinceritaticínicarendició
d’una escena-teràpia de Cassave-
tes. La resta és soroll d’inanitat,
augmentat per una letal combina-
cióentrebarreraidiomàticaidifús
so amplificat que converteix l’es-
cenari en lloc de murmuris sense
amos.Noméslaviolènciaextrema
acaba amb les paraules perdudes.
UnfàcildeusexmachinaqueKrys-
tian Lupa es treu de la màniga per-
què a la gent li aterra no sortir del
purgatori beckettià. Els actors de
Lupa entren en aquest espai per
alliberar-sedelescuirassesburge-
ses. I així queden indefensos en la
incapacitat d’embastar un discurs
teatralmentsòlid,encaraquesigui
per expressar el temps aturat en
terra desconeguda ocupat per
pensaments de segona mà.

Una estació ruïnosa és un ex-
cel·lent no-lloc entre origen i des-
tí. Però el teatre no és un lloc per
l’estupor somnolent. Posseeix an-
cestrals recursos per omplir de
“no-res” un escenari i enganyar el
públic com va fer l’astut Ulisses
amb el ciclop.e

GUARDONS LITERARIS

Martín Caparrós guanya
el 29è premi Herralde

Escriptor i periodista, Martín Ca-
parrós (Buenos Aires, 1957) s’ha
emportat els 18.000 € del 29è pre-
mi Herralde amb Los Living, una
novel·la que repassa la història
d’Argentina dels últims 30 anys.

JORDI NOPCA

BARCELONA. “Des de fa gairebé tres
dècades, el premi Herralde ha seguit
dues línies clares: donar a conèixer
l’obra d’autors excel·lents però poc
coneguts en el moment de la conces-
sió del premi –els casos de Javier
Marías, Roberto Bolaño i Álvaro
Pombo– o recompensar l’obra d’au-
tors consolidats, com Daniel Ada fa
tres anys i Martín Caparrós en
aquesta edició”, explicava ahir l’edi-
tor d’Anagrama Jorge Herralde amb
el guanyador al costat, que des de fa
anys porta un bigoti nietzscheà i una
trajectòria literària hiperactiva, no-
drida a base de novel·les (La Histo-
ria), assaigs (La patria capicúa) i lli-
bres de viatges (Una luna).

Caparrós, que ja havia publicat
l’última novel·la a Anagrama (A
quien corresponda, 2008) s’acaba
d’emportar el 29è premi Herralde
amb Los Living. “És un llibre molt ar-
gentí –deia ahir l’autor–. Comença
com una novel·la picaresca contem-
porània i acaba d’una manera molt
diferent, cosa que ha passat tot so-
vint al meu país”. A Los Living, Ca-
parrós inventa el personatge de Nito,
que neix l’1 de juliol del 1974, el ma-

teix dia que mor el president argen-
tí Juan Domingo Perón. “A partir
d’un canvi que té lloc durant l’adoles-
cència, el noi es converteix en un hà-
bil propagandista de la mort”, va ex-
plicar Caparrós. En aquest sentit, el
títol de la novel·la aclareix la criptici-
tat de l’autor: es refereix a la sala d’es-
tar (living), però també als morts que
cada família decideix conservar, em-
balsamats, en llocs visibles de la llar.

El colibrí embalsamat
“La mort està molt present en tots
els meus llibres, però no crec que si-
gui un ingredient exclusivament ar-
gentí. Només cal baixar al primer
quiosc i comprar la biografia de Ste-
ve Jobs, o recordar què va passar
quan van morir Lady Diana i Micha-
el Jackson. Les seves desaparicions
no ens causen dolor, sinó el plaer
d’acariciar la mort”, va dir Caparrós,
que pensa en la idea de l’embalsama-
ment des de fa aproximadament du-
es dècades: “Em va entrar a casa un
colibrí, un ocell que diuen que por-
ta bona sort però que, en canvi, per
a mi és la viva imatge de la desgràcia.
Té un metabolisme acceleradíssim,
que l’obliga a moure’s i a menjar
constantment. El colibrí que em va
entrar a casa va morir després de do-
nar-se un cop contra un moble.
Mentre reflexionava sobre si era
símbol de bona o mala sort, vaig por-
tar el seu cadàver a un taxidermista
perquè l’embalsamés, i quan el va te-
nir me’l vaig emportar a la redacció

d’una revista en què vaig treballar
durant anys”. Durant més de tres
dècades, Caparrós ha compaginat
escriptura i periodisme, a més de
traduir autors com Voltaire i Sha-
kespeare i viatjar molt. “Si hagués
de definir Los Living d’alguna ma-
nera diria que és una farsa tràgi-
ca. És un llibre que si es llegeix de
manera desprevinguda sembla
que acabi bé. Quan hi penso re-
cordo aquelles paraules de l’apo-
calipsi de sant Joan en què dema-
na el llibre a l’àngel i li respon que
l’agafi i se’l mengi. Mentre el tin-
gui a la boca li semblarà que és
dolç com la mel, però un cop em-
passat se li farà amarg”.e

L’escriptor argentí Martín Caparrós acostuma
a vestir de negre. PERE TORDERA

‘Los Living’ és una novel·la “molt
argentina” en què la mort té un gran paper

Caparrós
“Si hagués
de definir el
llibre diria
que és una
farsa tràgica”


