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terconnectats entre si. És com
llegir una única obra?
La idea que busco és lamultiplici-
tat. Canvio els narradors i això
ho canvia tot, els mateixos fets
són vistos demanera oposada se-
gons qui els narra. Tot es filtra
per la moralitat de qui ho veu.
Els amics passen a ser enemics.
Aquí, el detectiu Kennedy és su-
perb, arrogant, però després és el
narrador del quart llibre.

Quina visió dóna d’Irlanda?
És un país molt jove, d’uns cent
anys, que ve d’un llarg passat
d’opressió i pobresa. Hem estat
rics durant quinze anys, molt re-
centment, però això també es va
acabar. És com si mai no hagués
succeït i haguéssim tornat al nos-
tre destí, a les patates i a la col.

Vostè era actriu de teatre i
ho va deixar tot per les no-
vel·les. Què li donen?
No hi ha obres de teatre que durin
cinc dies, pots tractar els temes
amb més detall, amb una mirada
més constant... Bé, en realitat, si he
de ser-li honesta, la novel·la em
permet pagar la hipoteca, i el tea-
tre no, és molt irregular.c
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Black out

Idea i direcció: Jordi Cortés
Performers:Mercedes
Recacha, Maxime Iannarelli,
Raül Perales, M.ª José Moya
Lloc i data: La Seca Espai
Brossa (17/I/2013)
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De la mateixa manera que a es-
tones la càmera s’acosta obsessi-
vament als quatre personatges
en escena, el conjunt de Black
out ens els obre en canal, amb
algun text interessant i amb tex-
tures de moviments diferents,
inclosos el d’una de les intèr-
prets en cadira de rodes en algu-
na de les danses més belles de
la peça. La nova aventura de
JordiCortés en la dansa integra-
da sembla que troba unamadu-
resa que en l’anterior Vitriol
era encara massa àcida. Per
trajectòria, sembla la persona
adient per treballar la integra-
ció de discapacitats. El coreò-
graf ha evolucionat de la dansa
muscular a una fisicitat orgàni-
ca, ha passat delmúscul a la vís-
cera, i Black out és una mirada
tendra sobre gent a qui va tot so-
bre rodes.
El títol ja avança els contin-

guts: un black out és una fosa, i
l’obra presenta moments de
llum i ombra dels éssers que
posa en escena; s’atura en la
possibilitat de llum matisada
que sempre hi ha en tot espai
d’ombra, de debilitat i solitud.
Busca la llum de la companyia
dels altres. Són quatre intèr-
prets molt diferents. Els duets
no són tals. No hi ha parelles,
hi ha solituds compartides.
S’alternen moments aïllats
amb d’altres en companyia, no
sempre fàcils en la relació. Es
posa en contacte la diferència:
cossos madurs i joves, cossos
normals i algú en cadira de ro-
des la mobilitat de la qual
s’aprofita per a diferents duets.
Hi ha un continu joc de seduc-
ció. Es reivindica la sensualitat
de la carn sense cànons restric-
tius. Se’ns ve a dir que la calide-
sa de l’amor és cosa de tots. I la
principal clau temàtica consis-
teix a donar visibilitat a aques-
ta diferència: ampliar el marc
de l’anomenada normalitat
quotidiana. Com afirma la noia
en cadira de rodes: “M’agrada
que em mireu: doneu sentit a
la meva existència”.c

Maj Sjöwall (Estocolm, 1935), premi Carvalho
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Apareix un cadàver. L’investiga-
dor comença la indagació. Algú
teixeix una teranyina per enre-
dar la trama. La investigació dei-
xa nu algun poderós que s’ha fi-
cat en un femer. És un tema clàs-
sic de la novel·la negra. I aquest
any l’edició de BCNegra que se
celebrarà de l’1 al 9 de febrer ve
atapeïda de casos de corrupció
política i econòmica.
“Faremunamirada crítica so-

bre l’Europa de la crisi”, diu el
comissari del festival, Paco
Camarasa.Hi haurà una taula ro-
dona específica sobre la corrup-
ció, moderada per José Martí
Gómez, entre d’altres amb el pe-
riodista grec Kostas Vaxevanis
que va ser jutjat i absolt per di-
vulgar la llista Lagarde
d’evasors fiscals, i amb
Misha Glenny, autor de
McMafia, especialista
en lesmàfies europees i
el cibercrim. Camarasa
lamenta que no hagi po-
gut portar Petros Már-
karis, amb el seu últim
llibre denunciant els su-
borns d’empreses ale-
manyes a polítics grecs
durant els Jocs Olím-
pics.
Cincdels autors espa-

nyols presents en el fes-
tival tenen novetats
amb la corrupció que
batega amb força a les
seves pàgines.
Juan Madrid, a Los

sobres mojados no te-
men la lluvia, aborda
allò que succeeix quan
un advocat de pa sucat
amb oli investiga el cas
d’una prostituta assassinada
que tenia en el seu poder un
DVD comprometedor sobre un
important empresari.
AliciaGiménez Bartlett, aNa-

die quiere saber, encarrega a
Petra Delicado la desaparició
d’un empresari que tenia una re-
lació amb una noia, segurament
prostituta. La solució serà a
Itàlia.
Peores maneras de morir, de

Francisco González Ledesma,
té coma argument el tràfic inter-
nacional de blanques, amb una

visió salvatge dels canvis patits
per una Barcelona en crisi, amb
els seus nous centres de poder.
Hi surten les màfies de Rússia i
Ucraïna i un empresari col·la-
borador de l’arquebisbat de Bar-
celona.
Lorenzo Silva, recent premi

Planeta, escomet a La marca del
meridiano una trama que s’ini-
cia amb la mort d’un guàrdia ci-
vil retirat, l’ovella negra del cos.

La brigada d’assumptes interns
investigarà per què es va cor-
rompre.

Andreu Martín presentarà So-
cietat negra. Un cas que comença
apuntant a les bandes llatines de-
riva aviat cap al descobriment de
com operen a Barcelona les mà-
fies xineses i les centrals de blan-
queig de diners negre. “Les notí-
cies de l’actualitat –diu Paco
Camarasa– sembla que facin pu-
blicitat de la novel·la de Martín”.
Entre els participants en les

60 activitats de BCNegra desta-

ca una de les pioneres del gène-
re a Suècia,Maj Sjöwall, guanya-
dora del premi Carvalho, que
juntament amb la seva parella
PerWahlöö (mort el 1975) va do-
nar vida al detectiu Martin
Beck.
JaumeCiurana, tinent d’alcal-

de de l’Ajuntament de Barcelo-
na, va assenyalar que la retalla-
da pressupostària és mínima. El
pressupost queda en 95.000
euros, un 6 % menys que l’any
passat.
Entre altres participants, hi

ha Javier Cercas, Carlos Zanón,
JoséLuis Correa, StefanieKrem-
ser, Yasmina Khadra, Anne
Holt, Antti Tuomainen i Unni
Nele Neuhaus. I entre les nove-
tats, es debatrà sobre els crims
contra el patrimoni; el segrest de
persones, les formes d’assassi-

nat per verí, els periodistes que
comparteixen la seva professió
amb l’autoria de novel·les ne-
gres o Catalunya com a bressol
de crims, com els d’Olot, Salt,
Matarranya i Boí i Taüll. Màrius
Serra proposarà de resoldre un
crucigrama gegant, i s’abordarà
un altre tipus de desaparicions.
Assassinat omort natural serà el
lema d’una reunió sobre les lli-
breries catalanes, amb la partici-
pació de l’exresponsable de la lli-
breria Catalònia, tancada fa poc,
Miquel Colomer.c
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Lacorrupció, temacentral
deBCNegra2013
La suecaMaj Sjöwall, convidada especial del festival

Kostas Vaxevanis,
el periodista grec que
va revelar la llista
d’evasors fiscals,
entre els participants


