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Amorcruel

Ian McEwan continua apor-
tant el seu granet de sorra al
procés massiu de desmitifica-
ció de les agències d’intel·li-
gència que, per a esglai dels
amants de les novel·les d’espi-
onatge o de les audaces sèri-
es de Fox, avui protagonit-
zen l’aldarull diplomàtic més
gran entre la UE i els Estats
Units de les últimes dècades.
L’escriptor britànic, sens
dubte un dels menys dogmà-
tics de l’elegant generació
dels setanta, capaç de presen-
tar-se com l’ésser contradic-
tori que és, es va endinsar
ahir en la seva experiència
post-Operació caramel, la
flamant novel·la sobre una
jove reclutada per l’MI5 per
captar un escriptor, en la
qual ironitza sobre el món de
l’espionatge. Segons va expli-
car ahir l’autor d’Amsterdam
o Expiació en una oportuna
xerrada a la biblioteca

Jaume Fuster –on fou rebut
com una rock star– després
de la publicació de la no-
vel·la, l’organització secreta
el va convidar a fer una xer-
rada a la seu de Londres.

“L’MI5 va disposar una
sala fantàstica, amb 500 per-
sones que em miraven com
estudiants. Jo havia preparat
una conferència sobre la
guerra freda i la guerra freda
cultural, però només volien
saber com era el meu dia a
dia d’escriptor o preguntar-
me per Expiació... Vaig arri-
bar a dubtar de si no era tot
un gran engany, de si aque-
lles persones s’esforçaven a
semblar gent corrent quan
en realitat eren molt interes-
sants”, va ironitzar McEwan.

“Avui ens enfrontem a una
tecnologia que ni George
Orwell no va poder imaginar
–va dir–. És al·lucinant pen-
sar que pots espiar gent a
aquesta escala. I això ens diu
un parell de coses: si és possi-
ble fer-ho, segur que les agèn-
cies d’intel·ligència ho fan,
no poden evitar-ho. No hi ha

un veritable Maquiavel darre-
re, només 500 milions de
dòlars a la butxaca i un soft-
ware increïble per adquirir. I
després està la història huma-
na, Snowden, Assange... I ara
veiem els ambaixadors ameri-
cans suant la cansalada men-
tre el govern espanyol o l’ale-
many els increpen. És increï-
ble. Encara que... què feia
Merkel parlant per un mòbil
no encriptat? Despistava els
americans amb informació
falsa? Som davant el declivi
de les grans potències”.

Però el públic hi era per
altres assumptes: per què va
fer que l’espia protagonista
fos una dona? Quin és el seu
escriptor favorit? (Updike, el
mestre del detall). El que li
succeeix a Lola a Expiació, és
una violació o és consentit?
Com es defineix a vostè ma-
teix? “Un taxista em va pre-
guntar sobre què escric. ‘So-
bre la naturalesa de l’amor,
el silenci, l’ésser humà...’,
vaig dir. ‘Ah, bé, bé’, va ata-
llar ell. Doncs així és com
m’agradaria ser recordat”.

McEwanen la setmanadels espies
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JOAQUIM NOGUERO

Per sempre i un dia, gairebé com
una llarga condemna en presons
menys lluïdes. La veritat és que
el contacte fa néixer l’amor, pe-
rò també nafra les pells sensi-
bles, d’aquesta manera, el mar
domèstic més idealitzat amaga
tempestes quotidianes. Mar Gó-
mez i Xavier Martínez se sub-
mergeixen amb naturalitat en
aquest oceà procel·lós: sumen

vint anys coma parella professio-
nal i vital, així que saben del que
parlen i, com sempre, s’ho pre-
nen amb humor. Potser a For
ever & a day són menys subtils
que en altres ocasions i el punt
satíric arriba a la brotxada gros-
sa, però com a ballarins omplen
demoviment les ocasions de con-
tactemés variades. En la superfí-
cie, tot són duets; per sota, duels
no menys intensos. El foc de la
passió sembla que necessita
aquests fregaments i topades
perquè salti l’espurna i mantin-
gui enceses les brases.
Martínez, flexible fins al con-

torsionisme gairebé, exerceix el
paper d’august en la seva relació
de clown amb els forts papers
femenins exercits per Gómez.

Aquesta té una forma física enve-
jable. I si el primer es manté en
uns estàndards físics franca-
ment virtuosos, tots dos resulten
d’una expressivitat i una vis cò-
mica remarcables per al registre
de pallassos en què situen les pe-
ces. Sembla una realitat de dibui-
xos animats, una caricatura de la
quotidianitat més plana, empre-
sonat cada personatge per la se-
va mateixa dependència dels lli-
gams amb l’altre. Tracten situaci-
ons exagerades, com vistes per
un gran angular, tan distorsiona-
des com remarca la senzilla esce-
nografia, però igual de reals. Afir-
men que és la seva obra més
adulta (hi apareixen sexe i pell,
encara que molt estilitzats). És
la més personal, la de revisió i
despullament d’un estil de vint
anys. Agradarà als fidels i justifi-
carà els detractors. El millor?
Aquesta franquesa.c

Maricel Chavarría


