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Enigmes i enganys

Poder absolut

Autor i director: Roger Peña
Carulla
Lloc i data: La Villarroel
(14/XI/2012)

JOAN-ANTON BENACH

Les anomenades clavegueres del
poder solen vestir-se, portes enfo-
ra, d’educada elegància, de corte-
sia exquisida. Gerhard, un polític
de 40 anys, amaga la seva ambi-
ció desaforada en un embolcall
de generositat i d’adulació emba-
fadora quan enceta la conversa
ambArnold, un tauró de l’alta po-
lítica que li ha de confiar unamis-
sió especialment delicada. Ar-
nold, de 70 anys, personalitat de
gran prestigi, té un lloc distingit a
la cúpula del partit que ben segur
guanyarà les eleccions, una victò-
ria que el durà a la presidència
del país. Només l’amenaça d’un
opositor, que vol fer públic un
passat fosc de l’honorable ciuta-
dà, ho pot impedir. I Gerhard
sembla ser la persona idònia per
neutralitzar definitivament
aquest perill, el qual, altrament,
podria ser un obstacle gravíssim
per a la nació.
Poder absoluto, l’obra de Roger

Peña Carulla, és només –ni
menys– un diàleg entre els dos
personatges. Un joc del gat i la ra-
ta on cadascú amaga secrets i ar-
mes letals per aconseguir els seus
objectius. L’autor sembla que
s’inspirà en aquell moment de la
política austríaca de fa anys,

quan es descobrien complicitats
inconfessades amb el nacionalso-
cialisme alemany entre els polí-
tics de dretes i el president Kurt
Waldheim era acusat d’havermi-
litat en una divisió paramilitar
del Partit Nazi. L’espectador no
sabrà on passa la conversa entre
Arnold i Gerhard, però sí que el
vell tauró, metge professional, va
tenir una missió singularment
hòrrida en un camp d’extermini
hitlerià.
I aquí s’acaba la informació

que pot facilitar l’espectador sig-
nant d’aquest escrit, atès que
l’al·licient principal de Poder ab-
solut consisteix en deixar-se atra-
par pel enigmes que amaguen el
dos homes i que l’autor ha sabut
entrellaçar amb molta habilitat.
Revelar-los seria imperdonable.
Tres quartes parts del diàleg gau-
deixen d’una estructura perfecta
i l’exercici d’ocultacions i en-
ganys és molt atractiu. Només en
el tram final de l’obra, crec que
les maquinacions dels dos perso-
natges s’enreden una mica artifi-
ciosament i la credibilitat d’al-
guns ingredients de la trama que-
da seriosament deteriorada.
Val a dir, de tota manera, que

qualsevol possible debilitat del
text esdevé corregida sensible-
ment per una interpretació formi-
dable d’Emilio Gutiérrez Caba
(Arnold), feliçment retrobat, i
d’Eduard Farelo (Gerhard), el
qual, amb una dicció castellana
impecable, es mostra tan segur i
eficaç com sempre. Roger Peña
Carulla ha dirigit la seva obra
amb un sentit del crescendo dra-
màtic molt encertat.c

Generós i elaborat

TEATRE

Els bombers a la seu d’Enlace, el 1974, després d’un atemptat

XAVI AYÉN
Barcelona

L’última víctima de la crisi al
món editorial és una distribuï-
dora històrica, Enlaces, que, tot
i que fundada a començament
del 2008, era hereva de l’En-
laçe nascuda el 1970 i que for-
mapart de la història sentimen-
tal de la transició. La data del
tancament, segons ha comuni-
cat als seus clients editors, és el
31 de gener. Anagrama, el prin-
cipal segell de la seva cartera
–que, a més, n’era sòcia–, se
n’anirà a Les Punxes, la vetera-
na distribuïdora d’Oriol Serra-
no, que es recupera així del cop
que li va suposar fa poc perdre
Tusquets, després de ser aques-
ta comprada –parcialment–
per Planeta.
Per què serveix una distribuï-

dora? Són les grans desconegu-
des del món del llibre, però so-

vint són la clau perquè una edi-
torial aconsegueixi sobreviure,
ja que d’elles depèn que els tí-
tols editats arribin a les llibre-
ries i que es vegin: segons a
quants punts s’arriba (per
exemple, a aquell poblet del Pi-
rineu amb un meritori llibre-
ter) o segons el nombre d’exem-
plars que s’exhibeixen en cada
punt, les vendes pugen. Quan
es va fundar Enlace ja ho va dir
Carlos Barral: “Si no ens distri-
buïm nosaltres....”.
Barral va crear Enlace amb

set socis més: Lumen, Tus-
quets, Laie, Edicions 62, Fonta-
nella, Cuadernos para el Diálo-
go i Anagrama. Eren les edito-
rials del nou país que s’entreve-
ia després del franquisme, que
encara trigaria uns anys a extin-
gir-se. Els unien l’avantguardis-
me cultural i el progressisme
polític. Amés, van crear les Edi-
ciones de Bolsillo.
Amb els anys, van anar pu-

jant editorials al carro, i d’al-

tres vanmarxar. El 2008, lama-
triu va donar peu a dues empre-
ses diferents: d’una banda, En-
laces –on Planeta tenia el 50%,
Anagrama el 34% i Grup 62 un
16%–; i, per l’altra, Àgora, del
Grup 62 i Enciclopèdia Catala-
na. El criteri era lingüístic: els
primers distribuïen llibres en
castellà, i els segons en català.
Més enllà dels números, hi

més dades a considerar en
aquest desenllaç fatal. Gonzalo
Pontón, amic d’Herralde, era
inicialment l’home de Planeta
a l’empresa (conseller delegat)
però se’n va anar del grup el
2009. Així mateix, sempre es
va especular amb la intenció de
Planeta de crear sinergies amb
Anagrama, de cara a una futura

adquisició de l’editorial, hipòte-
si que va quedar totalment des-
cartada en firmar Herralde la
seva successió amb el grup ita-
lià Feltrinelli a finals del 2010.
L’actual conseller delegat d’En-
laces és Xavier Mallafré, direc-
tor general del Grup 62.

Enlaces repartia els llibres de
Crítica, Ariel, Paidós, Anagrama,
Península, El Aleph, Alba, Bara-
taria, Global Rythm, Libros del
ZorroRojo oKókinos, entre d’al-
tres. Els segells del grup Planeta
i Grup 62 quedaran integrats a
les distribuïdores d’aquests
grups. D’altres se n’aniran a Les
Punxes, unes altres aUDL, imol-
tes negocien encara el seu futur.
Un futur que es redibuixa frenè-
ticament.c

La portada original

Eduard Farelo I Emilio Gutiérrez Caba a Poder absoluto

Jorge Herralde, soci
d’aquesta empresa
controlada per
Planeta, se n’anirà
a Les Punxes

BARCELONA Redacció

Bearn és una de les grans novel·les ca-
talanes del segel XX que el lector pot
aconseguir amb La Vanguardia en la
col·lecció que reprodueix exacta-
ment les primeres ediciones de les
joies de la literatura catalana (en
aquest cas, Bearn va aparèixer sense
l’epíleg). Villalonga crea un món pa-
ral·lel impregnat de realisme psicolò-
gic que sintetitza la pèrdua de valor
de les convencions socials i la deca-
dència d’un llinatge. Bearn és l’obra
més reeixida de la narrativa de

Llorenç Villalonga. Dins d’un marc
de ressons autobiogràfics i a través
d’una llarga carta escrita per Joan
Mayol, capellà de Bearn i possible
fill natural del protagonista, es va
perfilant la personalitat de don To-
ni, de Bearn, gran admirador del se-
gle de les llums. Per mitjà d’un joc
d’oposicions i ambivalències i del re-
trat d’una classe social en declivi,
l’autor ha construït el gran poema
elegíac d’un paradís perdut i ha ele-
vat a mite el món decadent de l’aris-
tocràcia rural mallorquina de finals
del XIX.

Andrew Bird

Lloc i data: Apolo (12/XI)

DONAT PUTX

Bona entrada per veure el nord-
americà Andrew Bird, hiperactiu
artista que aquest any ha editat
dos discos. Va ocupar l’escenari
acompanyat de tresmúsicsmés, i
va oferir un concert generós, on
hi va haver lloc tant per a temes
propis (Hole in the ocean floor,
Something biblical, Three white
horses...) comper a algunes versi-
ons (The Handsome Family,
Townes van Zandt).

La inspiració lírica, el gust me-
lòdic i la bona presència de veu,
formenpart dels actius d’una pro-
posta d’aparença senzilla, però
que en cap cas hem de conside-
rar simple.
Construint i superposant les

capes de so que brollen del seu
fantàstic violí, Andrew Bird –un
mestre en l’art de xiular– se situa
més enllà de les lluentors de l’ho-
me orquestra, per entrar en el ter-
reny de la veritable sofisticació.
Artista complet, la nit de di-

lluns també va excel·lir en els
episodis de tractament instru-
mental més bàsic, reblant el clau
de manera brillant i aconseguint
una bella connexió amb l’audièn-
cia.c

PACO AMATE
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‘Bearn’, amb ‘LaVanguardia’

LadistribuïdoraEnlaces
tancaràel febrerdel2013
Anagrama, Alba o Península, entre els editors afectats
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