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FILL DEL CREADOR DE LA PLÉIADE 

El franco-nord-americà André 
Schiffrin (París, 1935) no només ha 
estat un dels homes clau de l’edició 
independent a l’Amèrica del Nord, 
sinó també el pont per al transvasa-
ment transatlàntic de la millor cul-
tura europea. Schiffrin va morir 
als 78 anys diumenge passat a París 
–on tenia la residència compartida 
amb Nova York–, víctima d’un ful-
minant càncer de pàncrees.
 El model per a André Schiffrin 
va ser Jacques, el seu pare, un jueu 
ric de Bakú en la llegendària trajec-
tòria del qual s’entrecreuen la fugi-
da de Sant Petersburg després de la 
revolució, les escaramusses eròti-
ques amb la milionària Peggy Gug-

genheim, una extraordinària sort 
en la ruleta que el va ajudar a reflo-
tar la seva fortuna i haver creat –sí, 
ho va fer un rus– les edicions de La 
Pléiade, que més tard s’integrarien 
en Gallimard. 
 Quan els alemanys van entrar a 
París i tots els jueus van ser acomia-
dats de les empreses, Jacques no en 
va ser una excepció. Amb el seu fill 
André es va exiliar a Nova York i el 
1944 es va incorporar a la prestigi-
osa editorial Pantheon Books. Amb 
només 26 anys, André, format a Ya-
le, Cambridge i Colúmbia, va substi-
tuir el seu pare al capdavant del se-
gell i es va convertir en ambaixador 
de la puixant cultura francesa dels 
anys 60, la de Sartre,  Simone de Be-
auvoir, Foucault o Bordieu. També 
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Baluard de la vella edició
Mor André Schiffrin, insubornable editor i crític nord-americà d’origen 
judeofrancès. Durant 30 anys va ser director del segell independent Pantheon Books 

 Aquella experiència també li va 
servir a l’editor per reflexionar so-
bre la funció de l’editor a la socie-
tat capitalista en els fonamentals 
assajos L’edició sense editors i El con-
trol de la paraula. El 2007 va publi-
car les seves extraordinàries me-
mòries Una educación política. H 

va ser el primer que va percebre la 
puixant narrativa d’un còmic mític 
com el Maus d’Art Spiegelman, que 
els seus col·legues havien rebutjat.
 Després de tres dècades de rigor i 
lluminositat, Pantheon Books va ser 
adquirida per Random House i, el 
1990, Schiffrin va ser apartat del seu 
càrrec per un compte de resultats 
poc rendible. El que és més extraor-
dinari és que el cas va copar portades 
als diaris nord-americans i va propi-
ciar fins i tot una manifestació pels 
carrers de Manhattan. 
 Dos anys més tard, Schiffrin va 
crear The New Press, un segell amb 
fins no comercials finançat per di-
verses fundacions que, tot i la des-
confiança dels endevins, segueix 
avui demostrant molt bona salut.

L’autor va reflexionar 
sobre la seva feina 
en el fonamental 
assaig ‘L’edició 
sense editors’

33 Rigor 8 L’editor i crític André Schiffrin, a Barcelona, el 2006.
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Pep Bou es 
converteix en 
funambulista 
de bombolles
3L’artista experimenta amb el risc 
i els equilibris a ‘Bombollavà’
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P
ep Bou està preocupat amb 
el clima extremadament 
sec i hivernal que ens enva-
eix des de fa dies; manipu-

lar bombolles de sabó té aquest peat-
ge. «En un ambient humit, es poden 
moure més d’un minut; en un de 
sec, duren uns 20 segons», explica 
un artista que fa tres dècades que ju-
ga amb aquestes companyes d’escena-
ri. «L’admiro profundament perquè 
ha aconseguit viure de les bombo-
lles, que són etèries, però també pro-
fundes i poètiques», en diu Lluís Pas-
qual, amfitrió al Lliure de Montjuïc 
del seu nou espectacle, Bombollavà, 
l’aposta del teatre per a les festes na-
dalenques. Estarà en cartell des de 
demà fins al 4 de gener.
 El mateix Pasqual va posar títol a 
un muntatge que va caure de la pro-
gramació de la seva primera tempo-
rada a causa de les retallades pressu-

postàries que va patir llavors el Tea-
tre Lliure. Ara sí que hi ha un forat 
per a un treball en què Bou aprofun-
deix una mica més en la seva dilata-
da experimentació amb les bombo-
lles de sabó.
 «Sempre hi ha imprevistos en 
aquest joc d’emocions i bellesa. La 
bombolla té al Lliure comporta-
ments difícils i fantàstics», comenta 
Bou, que apunta que hi ha «un 80% 
de novetats» a Bombollavà. La idea 
d’un funambulista li serveix per 
construir el teixit dramatúrgic, «a 
partir de referències a l’equilibri frà-
gil i al risc». Així veurem, per exem-
ple, bombolles que es passegen a tra-
vés de fils elàstics de niló.

IMPROVISACIÓ MUSICAL /  Bou, de blanc 
immaculat, i les seves bombolles te-
nen l’acompanyament, en directe, 
de la música de Dani Espasa (piano,  
acordió i director musical), Xavi Lo-
zano (flautes) i Oriol Aymat (violon-
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cel i xerrac musical). Espasa comen-
ta que la vida efímera de les bombo-
lles provoca «una gran dosi d’im- 
provisació» en una música d’ampli 
registre. Va des de composicions 
clàssiques, de Txaikovski per exem-
ple, al minimalisme de l’estonià Ar-
vo Parko. Espasa també hi incorpora 
peces seves i de companys de genera-
ció, com Òscar Roig, una selecció «re-
ivindicativa».
 Bombolles i música són la part 
central de Bombollavà al costat 
d’unes projeccions de vídeo inspira-
des en la figura del funàmbul, «tam-
bé efímera i juganera», recorda Bou. 
Però la matèria primera és aigua i 
sabó. Fins al punt que l’artista asse-
nyala que acostuma a utilitzar el seu 

propi líquid. «Visc al camp i preferei-
xo agafar l’aigua del meu pou abans 
que de l’aixeta. Fins i tot quan viatjo 
me l’emporto, menys a la Xina, on 
no m’ho permeten». ¿El sabó? Gens 
rebuscat diu: «Un detergent concen-
trat amb glicerina».
 Sí que ha estat més minuciós el 
muntatge de l’espectacle a la sala Fa-
bià Puigserver del Lliure. «Han sigut 
unes dues setmanes perquè ell tre-
balla amb els corrents d’aire, la pols 
i  la llum», puntualitza Pasqual. I uns 
sistemes per tenir un grau d’humi-
tat mínim. Encara que a Bou el que 
li aniria molt bé és un brusc canvi de 
temps. «M’agradaria que plogués tot 
aquest mes». Buscant bombolles de 
llarga durada. H

33 Pep Bou, en una imatge promocional de ‘Bombollavà’, l’espectacle nadalenc del Lliure de Montjuïc.
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«És un joc 
d’emocions i bellesa», 
diu el protagonista, 
que actuarà amb tres 
músics en directe


