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ARTS ESCÈNIQUES

Els artistes del Festival Internacional de Circ ja són a Figueres
aquest cap de setmana a imatge del
de Montecarlo, s’hagin ubicat just al
mig del pati d’armes del castell mili-
tar de Sant Ferran. En la competició
hi participaran 52 artistes de 13 pa-
ïsos amb cultures molt diverses com
Mongòlia, els Estats Units, Mèxic,
Bielorússia o el Vietnam. Posaran a
escena 22 espectacles mai vistos a
Europa que competiran en dues ga-
les. Un jurat, format per directors de
circs internacionals, serà l’encarre-
gat de seleccionar els finalistes que
participaran en la gala de diumen-
ge que tancarà el festival.

Hi ha acròbates, pallassos, con-
torsionistes que aconsegueixen fer
amb els seus cossos formes que s’es-
capen de la imaginació, jocs mala-
bars, trapezistes i funàmbuls. Al-
guns d’ells tenen una llarga experi-
ència, com el rus Serguei Garmai-
xov, que es va introduir en aquest
món fa més de quinze anys perquè la
família de qui actualment és la seva
dona s’hi dedicava. D’altres, com
Elena Markin, fa només dos anys
que són al circ. Abans era mestres-
sa de casa i el seu marit la va convèn-

Les atraccions que es podran veure al concurs de
circ no havien passat mai per Europa. CÈLIA ALSET

cer perquè formés part de l’especta-
cle d’equilibri que representen. “En-
trenem més de quatre hores diàries
en un dels circs fixos que hi ha a Rús-
sia”, diu. La feina la compagina amb
el seu paper de mare. Els avis s’en-
carreguen de cuidar el seu fill quan
marxen a festivals. “Mai estem fora
més de dues setmanes”, afirma.

Tots van exhibir els seus especta-
cles en l’assaig general que es va fer
ahir al matí i posteriorment, per do-
nar el tret de sortida al festival, van
envair els carrers de Figueres per re-
produir el trajecte que va fer Salva-
dor Dalí l’any 1967 amb un cadell
d’elefant que li va regalar la compa-
nyia aèria Air India per una col·labo-
ració amb una acció publicitària. El
pintor va passejar l’animal des del
castell de Sant Ferran fins a la ram-
bla. Tot seguit va portar l’elefant al
seu museu, el va fer pujar sobre una
tarima de vidre i va lliscar per sota
seu per dibuixar la panxa i les qua-
tre potes des de la seva particular
perspectiva. En aquella ocasió l’ele-
fant era el Surus. La d’ahir era una fe-
mella que es diu Dumba.e

NOVETAT EDITORIAL

‘Claraboia’, de Saramago,
veu la llum 60 anys després

Cinquanta-nou anys després d’ha-
ver-la escrit, arriba a les llibreries
la novel·la que José Saramago es
negava a publicar en vida. L’havia
fet als 31 anys i aleshores l’editori-
al no en va voler saber res.

ramago perquè, segons va dir, havia
deixat “dit i escrit” que donava lli-
bertat als seus hereus perquè deci-
dissin què fer-ne. I això, per Del Río,
era un sí per publicar-la quan ell ja
no hi fos.

Porta d’entrada
Als amants de l’obra del Nobel, els
semblarà “una porta d’entrada” per-
fecta amb les claus per interpretar la
seva obra posterior. En l’obra del jo-
ve aprenent d’escriptor ja s’hi poden
endevinar els traços que desenvolu-
parà anys després. Fins i tot, en al-
guns dels originals, corre-
gits a mà per Saramago (es
vanpodercontemplarahira
Madrid) hi ha una anotació
queésprofètica:“Massaavi-
at per aquesta obra”. Diu Del
Río: “Era un llibre dur per a
l’època. No políticament, pe-
rò sí perquè parla de la famí-
lia, el pilar de la societat, com
d’un niu de víbores”.

Claraboia és una mirada
“madura, estimulant, atmos-
fèrica” de la Lisboa grisa i
trista dels 50. En unes 400
pàgines, s’apropa al microcosmos
d’un bloc de veïns de la ciutat per re-
tratar les misèries i grandeses d’una
colla de personatges com si fossin
de cristall, podent espiar les seves
vides i els seus neguits. Del Río afir-
ma que, quan la va llegir, va sentir
“nostàlgia” perquè evoca el món
“d’abans que ens tornéssim bojos”.
Quan es valoraven “les petites co-

ses, quan la felicitat passava per seu-
re tots junts a casa, al vespre, i escol-
tar un concert a la ràdio”. De fet, la
música té un paper central en
aquest testament literari que “tan-
ca el cercle”. Una anècdota: si l’úl-
tima novel·la de Saramago es deia
Caïm, aquí hi apareix un personat-
ge que es diu Abel. A la presentació
a la Casa d’Amèrica de la capital es-

panyola, la vídua de l’autor es va fer
acompanyar d’una màscara blanca
de Beethoven. La va comprar el seu
marit, als 70 anys, en una visita a la
casa-museu del compositor, però ja
apareix anhelada a la novel·la escri-
ta el 1953: “Coherència és haver vist
la màscara als 20 anys però no te-
nir els 30 escuts necessaris... i com-
prar-la 50 anys després”.e

JOAN RUSIÑOL

MADRID. La història de Claraboia
podria ser una novel·la amb entitat
pròpia. El 1953, en plena dictadura
de Salazar, el jove escriptor portu-
guès José Saramago està a punt de
presentar a un premi literari el text
que ha enllestit. Hi ha treballat so-
vint de nit, quan pot, després de tre-
ballar en més d’un lloc per poder ar-
ribar a finals de mes. Un amic el con-
venç perquè porti el manuscrit a
una editorial que ell coneix. Ho fa i
no rebrà ni una trista resposta.

Aquest menyspreu l’enfonsa en
un silenci literari que durarà 20
anys. Quan ja és un autor reconegut,
el 1989, un dia mentre s’està afei-
tant rep una trucada. Aquella anti-
ga editorial ha trobat la novel·la fent
un trasllat i ara la volen publicar. Ell
els diu que “obrigado” però que no,
i la guarda en un calaix. Es promet
que no veurà la llum mentre ell vis-
qui. Ni la rellegeix.

Després de la seva mort, l’any
2010, Claraboia arriba a les llibreri-
es, publicada per Edicions 62 en ca-
talà i per Alfaguara en castellà. La
traductora i vídua de l’escriptor, Pi-
lar del Río, va assegurar ahir a Ma-
drid que no traeix la voluntat de Sa-

José Saramago, amb dos amics, a la dècada dels cinquanta, quan va
escriure la novel·la que ha estat seixanta anys inèdita. FUNDACIÓN SARAMAGO

Es publica el llibre que un editor va rebutjar el 1953

ELISABET ESCRICHE
FIGUERES

Thu Hien, equilibrista vi-
etnamita, explica en xi-
nès que amb només cinc
anys va començar a in-
troduir-se al món del circ

mentre un company de professió in-
tenta memoritzar-ne tots els detalls.
Ell serà l’encarregat de transme-
tre’ls en rus a una traductora que, fi-
nalment, aconsegueix desxifrar el
missatge en castellà. “Són anècdotes
que acostumen a repetir-se en festi-
vals internacionals de circ”, reco-
neix l’equilibrista rus, Roman Mar-
kin, mentre es mira l’escena amb cu-
riositat i no pot contenir el somriu-
re quan el seu col·lega xinès intenta
fer-se entendre en rus.

Molts d’ells, mentre es maquillen,
preparen la musculatura o es vestei-
xen, se sorprenen que les carpes del
primer Festival Internacional de
Circ de Figueres, que se celebra

Crònica

Nostàlgia
“Evoca el món
de quan
encara no ens
havíem tornat
bojos”, diu la
seva vídua


