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Lindsey Davis, ahir

Raimon Molins i Guillem Gefaell a Himmelweg
CRISTINA SÁNCHEZ

XAVI GÒMEZ

JUSTO BARRANCO

Barcelona

V
a guanyar el premi
Nacional de Teatre
el 2007 i ara hi acaba
de sumar un altre pre-
miNacional, el de Li-

teratura Dramàtica, per La lengua
en pedazos. Un guardó que li ha ar-
ribat a Juan Mayorga (Madrid,
1965), el dramaturg més important
de la seva generació amb obres
com La tortuga de Darwin o El chi-
co de la última fila –adaptada al ci-
nema per François Ozon comEn la
casa–, just quan era a Barcelona
per assistir a l’estrena de la nova
adaptació de la seva obraHimmel-
weg –que ja ha estat representada
a mig món– a càrrec de Raimon
Molins a la sala Atrium.
Una obra que es representarà

fins al 15 de desembre i que l’au-
tor va escriure a partir d’un fet
real: els nazis vanmuntar una xa-

rada per a un delegat de la Creu
Roja enviat a inspeccionar el
camp de concentració de There-
sienstadt, on suposadament ha-
vien creat una colònia jueva mo-
del. El comandant nazi va orde-
nar netejar els carrers i ocultar

els malalts i, amb la col·laboració
del cap de la comunitat jueva i
dels mateixos engabiats, que van
representar una mena de gran
funció, el delegat de la Creu Roja
va certificar contra tot pronòstic
que es tractava d’una “ciutat nor-
mal, amb les típiques condicions

difícils dels temps de guerra”, ex-
plica Mayorga, que recorda que
la realitat era una altra: un terç
del gueto va morir a les cambres
de gas i un altre terç permalnutri-
ció i malaltia.
“Em vaig preguntar per aquest

delegat de la CreuRoja. Emva re-
cordar gent que conec que vol
ajudar i acaba sent còmplice del
que vol canviar. O a mi”. Gent,
diu, que no és prou forta per veu-
re-hi amb els seus propis ulls.
“Em preguntava pel moment en
què aquest home temps després
s’assabenta de l’engany, i per
com va poder evitar suïcidar-se.
Així que a l’obra elabora un se-
gon informe que l’absol davant si
mateix i el permet viure. I pen-
sant en ell vaig trobar el personat-
ge del comandant nihilista que
utilitza els éssers humans per fer
l’obra d’art total i el fals alcalde
jueu que transmet a la seva comu-
nitat les ordres del comandant es-
perant guanyar temps per al seu
poble malgrat la consciència de
ser còmplice de la catàstrofe”.
“L’obra –conclou– parla de la

invisibilitat de l’horror: perquè el
que fa que el delegat es confon-
gui no és la qualitat de la repre-
sentació sinó la falta de valor per
fer la pregunta necessària i obrir
la porta que ningú obre. I parla
de la manipulació de les víctimes
forçades a sostenir el relat dels
victimaris, però també de la res-
ponsabilitatmoral, perquè cadas-
cú respon a la seva manera a la
pregunta de què cal fer”.
Per Molins, que dirigeix la pe-

ça i dóna vida al comandant, “par-
la sobre la manipulació, com s’al-
tera el punt de vista de la gent so-
bre la realitat, què és real i què
ens volen fer creure que és real.
Tracta sobre els rols que accep-
tem perquè ens fa por fer el pas
alliberador i sobre el teatre que
fem tots. No és una obra històri-
ca, sinó absolutament d’avui”.c

JOSEP MASSOT

Barcelona

Catalunya té un índex de lectu-
ra inferior a la mitjana euro-
pea. La deserció es produeix
quan els nens passen a l’ado-
lescència. Els escriptors que
ahir van participar en els
col·loquis de Barcelona No-
vel·la Històrica van assenyalar
una de les moltes causes. “Hi
ha censura comercial, edito-
rial i escolar”, va dir Jordi

Sierra i Fabra, el prolífic autor
de literatura infantil i juvenil,
amb llibres de vendes massi-
ves. “Ja sigui perquè no com-
plia les normes marcades per
la Conferència Episcopal o
perquè les ampes deien que
no era políticament correcte.
Censuren la simple aparició
de paraules com lesbiana, or-
gasme, gai o avortament. Als
vuitanta, un capellà em va dir
que acceptava, a desgrat, per
estar a to amb els temps, que

hi hagués escenes de llit. Avui
ni es planteja. Això fa que s’es-
criguin llibres tous, dirigits i
manipulats. I si l’editorial no
accepta la censura, doncs no
els compren els llibres de ma-
temàtiques o geografia”. Santi
Baró li va donar la raó. “Tam-
bé empassa ami. Amb tant pu-
ritanisme, s’aconsegueix que
els nois no se sentin identifi-
cats, mentre s’enganxen a les
sèries de televisió que reflec-
teixen la vida real”.
Virgínia Colom, que a més

d’escriptora és professora, va
defensar els ensenyants, però
va reconèixer que “els alum-
nes fugen de les novel·les que
imparteixen instrucció, ins-
trucció, instrucció” i va recor-
dar que també hi ha col·legis
oberts i tolerants.
Jordi Sierra promou a Me-

dellín dues fundacions per fo-
mentar la lectura en els joves.
“Alguns són delinqüents o
exguerrillers de les FARC,
que hanmatat. El secret és do-
nar-los novel·les escrites amb
passió. Els dic que l’única re-
bel·lia que queda és llegir.
Tots vesteixen la mateixa ro-
ba, les mateixes vambes, fan
servir els mateixos telèfons
mòbils. veuen les mateixes
pel·lícules. Què ens queda –els
dic– per ser un mateix? Llegir
és com fer l’amor, és una cosa
teva, íntima”.
En el següent col·loqui,

Lindsey Davis va explicar per
què ha tancat la seva sèrie so-
bre el detectiu Falco a l’antiga
Roma: “Falco parlava en pri-
mera persona, era l’únic narra-
dor, i volia utilitzar la tercera
persona per donar el punt de
vista d’altres personatges. A
més, Falco és home i jo sóc
una dona!”.c

‘Himmelweg’, del nou premiNacional JuanMayorga, arriba a la sala Atrium

Unafunciónazi

‘Himmelweg’ neix
d’un delegat de la
Creu Roja a qui van
fer veure en un camp
nazi una ciutat normal

Vota l’artista
musical revelació de
l’any aCatalunya

Participa en l’11a edició dels Premis ARC!

Entra a www.lavanguardia.com i participa en la selecció dels 4 nominats en la categoria “Artista

musical revelació de l’any a Catalunya” de l’11a edició dels Premis ARC de la indústria musical del

directe de Catalunya.

L’artista guanyador es donarà a conèixer a la gala de lliurament de premis. Una gala presentada

per l’actor Toni Albà amb actuacions homenatge a l’Ona Laietana.

Consulta l’estat de les votacions i la resta d’informació a www.lavanguardia.com/participacion

•9son

•Acció

•Andreu Rifé

•Antonio, Benjamí,

Oscar Show

•Bonobos

•Bremen

•Ebri Knight

•EEK

•Eloi el BonNoi

•Els Flipats

•Exceso

•GermàNegre

• Itaca Band

•Kòdul

•La Terrasseta de

Preixens

•Local 7

•Marcel Cranc

•Oliva Trencada

•Orxata

•Sara Pi

•The Free Fall Band

•TigerMenja Zebra

•Xeic!

Escolta i vota als seleccionats
a www.lavanguardia.com
(fins al 17 de novembre)

JordiSierra: “Hiha
censuraescolara la
literatura juvenil”


