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¡Quina putada, collons, 
quina putada!

V
aig descobrir  Wislawa 
Szymborska quan li van 
donar el premi Nobel de li·
teratura el 1996 i, des d’ales·

hores, la tinc com a poeta de capçale·
ra. A ella recorro en consulta –cada 
vegada més sovint– buscant remei 
per als mals de l’ànima. Als seus poe·
mes hi trobo sempre la paraula que 
actua com a bàlsam i el vers com a re·
constituent. Ahir em vaig posar a les 
seves mans perquè m’alliberés de 
l’atordiment en què m’han instal·lat 
dos successos recents: desconcertat 
encara per la patacada que ha supo·
sat la desaparició d’Anna Lizaran, ar·
riba el mastegot de la mort de Fer-
nando Guillén. I davant d’aquestes 
dues morts, la incredulitat, la rebel·
lió i l’angoixa. 
 La meva poeta de capçalera va 

buscar i em va entregar un poema 
a tall de recepta. «Para mí, lo esencial 
de una tragedia es el sexto acto:/ el resuci-
tar de los muertos en la batalla del escena-
rio,/ el retocar pelucas y vestuario,/ el ar-
rancar el puñal del pecho,/ quitar la soga 
del cuello,/ el unirse a la fila de los vivos,/ 

de cara al público./ Saludos individuales 
y colectivos./ La incorregible disposición a 
volver a empezar a partir de mañana./ La 
entrada en fila india de los muertos mu-
cho antes,/ en el tercer acto, en el cuarto, 
en los entreactos./ El milagroso retorno de 
los desaparecidos sin rastro./ Pensar que 
entre bastidores han aguardado pacien-
tes,/ sin quitarse las vestimentas,/ sin lim-
piarse el colorete,/ me conmueve más que 
los monólogos de una tragedia». 
 Donant per fet que la majoria de 
tragèdies tenen cinc actes i que un 
cop transcorreguts cau el teló, la po·
eta es refereix aquí a un «sisè acte», 
que és el de les salutacions: el mo·
ment en què els que es fingien morts 
s’aixequen de terra i s’uneixen als 
vius en la salutació final. Aquest és el 
seu moment preferit, diu. Perquè és 
llavors quan l’espectador torna a la 
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Davant les morts d’Anna 
Lizaran i Fernando 
Guillén, la incredulitat,
la rebel·lió i l’angoixa

realitat i comprova, alleugerit, que 
les morts eren de mentida, que el pu·
nyal era d’attrezzo i el túmul, de car·
tró pedra. 
 Però, per primera vegada, el po·
ema no em serveix. No consola. Per·
què ara es tracta de la vida i no el te·
atre. Aquí no hi ha «sisè acte» que 
valgui. Caigut el teló, no torna a ai·
xecar·se. Queda només el buit. La 
pèrdua. I l’immens dolor per l’ab·
sència. La d’Anna i Fernando, en les 
últimes hores. I abans, fa poc, les de 
Tony Leblanc, Emilio Aragón, Pablo 
Sanz, Paco Morán, Carlos Larraña-
ga, Juan Luis Galiardo, Sancho Gra-
cia, Aurora Bautista, Enric Casamit-
jana, Paco Valladares, Pepe Rubio, 
Quique Camoiras… 
 ¡Quina putada, collons, quina pu·
tada! H

puntsa

NOU TÍTOL DE L’AUTORA D’‘EL SILENCIO DEL BOSQUE’

que es polien la paga dels tripijocs en 
alcohol, comunitats al·lèrgiques a la 
policia i regides per les seves pròpies 
regles i on la xafarderia sobre els al·
tres era esport nacional. «Aquell am-
bient social definia la vida abans de 
néixer. I al no poder lluitar contra ai-
xò arribava el ressentiment, que quan 
s’interioritza es torna autodestruc-
tiu», explica French, que, no obstant, 
està convençuda que «sempre tens 
l’opció d’elegir canviar la teva vida», 
com Frank, que «no va acabar com 
el seu pare sinó que va decidir anar-
se’n encara que podria haver tornat 
amb la seva família quan va creure 
que la seva nòvia l’havia deixat».
 A French li agrada relacionar en 
les seves novel·les el passat i el pre·
sent dels personatges –«pots ser 
adult però la persona que eres als 7 
anys segueix sent-hi»– i canviar de 
protagonista en cada novel·la –«els 

Menuda, de veu dolça i mirada intel·
ligent i cristal·lina, a joc amb el cel 
gris de Dublín, Tana French (Ver·
mont, Estats Units, 1973) espera el 
seu segon fill per al 23 d’abril, en·
cara que fins dijous, quan expressa·
va el seu desig de visitar Barcelona, 
desconeixia com era un Sant Jordi a 
Catalunya. Criada a Itàlia i Malawi, 
però irlandesa d’adopció, l’autora 
de la premiada El silencio del bosque 
s’ha assegurat que la seva família 
estigui a anys llum de la que retrata 
en la seva nova novel·la negra, Faith-
ful Place (RBA). En ella es va criar el 
seu protagonista, el policia d’Ope·
racions encobertes Frank Mackey, 
amb quatre germans, marcats per 
un pare alcohòlic i maltractador i 
una mare dominant, arquetip de 
moltes de les que vivien fa dues dè·
cades al dublinès i cèntric barri 
obrer de Liberties, a un pas de la ca·
tedral de Sant Patrici i de la fàbrica 
de cervesa Guinness.
 «És una família destructiva, sí, 
però són més que això, s’estimen 
sincerament, però no saben de-
mostrar-ho. I seguir reunint-se els 
diumenges a casa dels pares és una 
manera d’agafar-se els uns als al-
tres. La novel·la tracta de l’amor, de 
molts tipus d’amor», explica French 
en una antiga i acollidora sala de 
l’Hotel Central. 

Vides arruïnades 

Com el fraternal o el paternal del 
divorciat Frank per la seva filla Ho·
lly. Però el que marca la trama és 
l’amor de Frank de 19 anys per la se·
va nòvia Rosie, que el va empènyer 
–a més de la urgència de fugir per 
sempre de la seva família i el seu en·
torn– a planejar una fuga en secret. 
Però Rosie el va plantar, o això cre·
ia ell, fins que 22 anys després la se·
va maleta i les restes del seu cadàver 

apareixen en una casa abandonada i 
ell ha de tornar al barri. «Abans, si ve-
nies d’un barri com Liberties era molt 
difícil aconseguir feina, fins i tot havi-
en de camuflar l’accent. Ser d’un bar-
ri així et feia la vida molt difícil, podia 
arruïnar-te-la, igual que tenir una fa-
mília com la de Frank. Si un volia estu-
diar i progressar era normal que la fa-
mília i fins i tot els professors, en lloc 
d’animar-lo li diguessin: ‘I tu, ¿qui et 
creus que ets?».
 D’aquí surt un planter de perso·
natges desgraciats amb la vida que 
els ha tocat viure en aquests barris 
pobres, focus d’atur en els quals la 
màxima aspiració era treballar a la 
fàbrica Guinness, on abundaven els 
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El pes de la sang
Tana French torna amb ‘Faithful Place’, una nova novel·la negra on retrata les misèries dels 
habitants d’un barri obrer de Dublín H L’autora indaga en els motius que porten a matar 

33 Del teatre a la novel·la 8 Tana French, dijous a Dublín.
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«Si un volia 
progressar, la família  
i els professors li 
deien: ‘I tu, ¿qui et 
creus que ets?’»

poso en dilemes personals cruci-
als i si el mateix n’afrontés un en 
cada llibre acabaria amb una cri-
si nerviosa»–. I els seus dolents no 
maten perquè són malvats. A Fait-
hful Place es repeteix la pregunta de 
¿per què series capaç de matar? i 
respostes com per la feina, la famí·
lia o Irlanda, encara que French es 
veu incapaç d’això. «Intento com-
prendre el que és incomprensible. 
Investigar què empeny gent bona i 
normal a matar. Indagar la combi-
nació de forces que toquen el punt 
feble d’una persona perquè es con-
verteixi en assassina». 
 Una altra marca de la casa és la 
força dels diàlegs, uns potents esti·
ra i arronsa entre personatges que 
ella atribueix a la seva faceta d’ac·
triu de teatre professional, forma·
da al Trinity College de Dublín.  
 Faithful Place transcorre en la 
Irlanda prèvia a la crisi, just abans 
que, com a Espanya, esclatés la 
bombolla immobiliària el 2008. 
«Els diners eren el nostre sistema 
moral, només es jutjava les perso-
nes pels diners que tenien, si eres 

«La crisi 
ha desenvolupat 
el sentit de l’humor 
irlandès. Estem 
sobrevivint»   

pobre eres dolent. I una de les víc-
times de la crisi han sigut les famí-
lies. Perquè durant l’auge econò-
mic, a la gent de la meva genera-
ció ens animaven a comprar cases 
als afores de Dublín, en urbanitza-
cions que t’allunyaven de la família, 
on estaves sol, sense el seu suport. 
Això ha disgregat les comunitats», 
diu French. 
 «En aquesta crisi estem fent el 
que ens diuen de fora, com ha de 
funcionar el nostre país, però no 
funciona i no hi ha ningú amb caris-
ma capaç d’agafar les regnes. A ni-
vell individual, la gent ha desenvo-
lupat el sentit de l’humor irlandès 
que havia aparcat durant l’època 
de bonança. Ara es gasten més 
acudits que mai. Molta gent està 
en bancarrota, però estem sobre-
vivint», afegeix amb un deix d’espe·
rança. H


