
L’escriptor Albert Villaró va ad-
vertir tan bon punt va començar
l’entrevista amb Efe que, com
menys se sàpiga d’Els ambaixa-
dors, la novel·la amb la qual dilluns
a la nit va guanyar el premi Josep
Pla, millor. Només va voler avan-
çar que hi imagina una Catalunya
que no va viure la guerra civil i que
l’any  1949 era un país europeu
«normal, com Holanda». Andorrà,
nascut a la Seu d’Urgell (Alt Urgell)
el mes de març del 1964, va expli-
car que va començar a treballar en
l’obra fa vuit anys, quan a Catalu-
nya no existia l’efervescència po-
lítica relacionada amb el dret a de-
cidir ni es parlava d’una consulta
per al 2014, amb la qual cosa de-
mana que no es vegi cap vincula-
ció amb el moment actual.

Villaró va comentar que el de-
tonant per iniciar l’escriptura va ser
la fascinació que sent com a his-
toriador des de fa anys pel general
Domènec Batet, que després de
negar-se a secundar la sublevació
militar que va portar a la guerra ci-
vil, el 1937 va ser «afusellat de
manera abominable» a Burgos.

Els ambaixadors, una ucronia
en què no té lloc la guerra civil es-
panyola i la jove República cata-
lana, presidida pel democrata-
cristià Manuel Carrasco i Formi-
guera, es recupera de la invasió ale-
manya el 1949, comença amb el
general Batet afaitant-se a Capita-
nia, davant un mirall, el 6 d’octu-
bre del 1934, intuint que tres anys
més tard serà afusellat pels seus
companys d’armes. Davant d’a-
quest fet «sobrenatural», Villaró
imagina que el militar no reprimeix
aquell dia la proclamació de l’Es-
tat català per part de Lluís Com-
panys, fet que «origina un petit
conflicte, perquè, d’altra manera,
no hi hauria novel·la, però no hi ha
guerra civil i sí Segona Guerra
Mundial, però amb un desenvo-

lupament diferent del que va tenir
en realitat».

Amb un ritme trepidant i traços
cinematogràfics, segons li han co-
mentat alguns dels primers lectors
del manuscrit, de més de 600 pà-
gines, el també arxiver i arqueòleg
indica que barreja personatges
reals amb altres de ficció, com el
protagonista, el seminarista Farràs,
nascut a la llunyana localitat piri-
nenca de Tor el 1914. Reconeixent
que escriu sempre sense esque-
mes, a raig, va subratllar que no ha
armat una novel·la de tesis, però sí
«un exercici metahistòric», en el
qual, en certa mesura, té un record
per al seu pare, també nascut el
1914 com Farràs, i que havia acom-
panyat per diverses poblacions
catalanes Carrasco i Formiguera i
Miquel Coll i Alentorn, ja que la fa-
mília combregava amb les idees
d’Unió Democràtica.

D’altra banda, a la Catalunya del

1949 que dibuixa Villaró hi ha in-
tel·lectuals i artistes com Pau Ca-
sals i Antoni Rovira i Virgili, per-
sonatges que després de la guerra
civil es van haver d’exiliar. «En to-
tes les societats hi ha sempre per-
sones, comportaments individu-
als, que provoquen canvis. Man-
dela, Gandhi, són exemples de
catalitzadors, detonants que or-
denen nous corrents», va apuntar.
L’autor no amaga que és una his-
tòria d’espies, amics, enemics,

passions, dubtes i defalliments.
Respecte al fet d’obtenir un pre-

mi que homenatja Josep Pla, Villa-
ró va assegurar que té sempre l’es-
criptor empordanès «com un re-
ferent estilístic, per com explica i
construeix el món i com s’explica
a si mateix».  Preguntat sobre si ja
té pensat a què destinarà l’import
del premi, va respondre que en-
cara no, però que no adquirirà
una altra guitarra barroca –la mú-
sica és una altra de les seves grans
aficions– com va fer quan va gua-
nyar el premi Carlemany el 2006.

Amb anterioritat a aquesta no-
vel·la, Albert Villaró havia publicat
la recopilació d’històries La Selva
Moral i les novel·les Les ànimes sor-
des (2000); Obaga (2003); L’any
dels francs (2003), premi Nèstor Lu-
ján de novel·la històrica; Blau de
Prússia, guanyadora del Carle-
many el 2006; La primera pràcti-
ca (2010) i L’escala del dolor (2012).
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Albert Villaró: «a ‘Els ambaixadors’ he
imaginat un país sense la guerra civil»

L’escriptor de la Seu que va guanyar el Pla retrata una Catalunya «normal, com Holanda»

El bon ritme de venda d’entrades
ha dut el teatre Kursaal de Manre-
sa a programar noves funcions de
les obres Un aire de família, El
principi d’Arquimedes i El crèdit,
tres dels títols que formen part del
Toc de teatre del primer semestre
del 2014. Els tiquets ja són a la ven-
da a les taquilles, a la pàgina web
www.kursaal.cat i al número de te-
lèfon 93 872 36 36.

La tercera sessió d’Un aire de fa-

mília –una comèdia dramàtica
sobre les tensions d’una família–
es podrà veure el dissabte 25 de ge-
ner a les 18 h. De l’obra El princi-
pi d’Arquimedes –una reflexió so-
bre el poder de la sospita– tindrà
lloc el dissabte 1 de març a les
18 h. Per la seva banda, la comè-
dia d’èxit El crèdit es veurà fins a
quatre vegades al Kursaal gràcies
a les noves funcions programades
per al divendres 27 de juny a les 21
h i el dissabte 28 de juny a les 18 h.
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El Kursaal de Manresa posa
a la venda noves funcions de
tres obres del Toc de teatre

Toni Mata i Riu

LA VAPOROSA
NATURALESA
DE LA VIDA

FUM
Director i autor: Josep Maria Miró. In-

tèrprets: Joan Carreras, Anna Sahun, Car-
me Elias i Lluís Marco. Teatre Nacional
de Catalunya (sala petita), plaça de les
Arts, 1. Barcelona. Fins al 26 de gener.
De dimecres a divendres, 20 h; dissabte,
17 i 21.30 h; diumenge, 18 h. Preus: en-
tre 11.50 i 23 euros. Durada: 1.45 h (sen-
se entreacte). www.tnc.cat

’escena del turista o el
cooperant retingut en un
hotel d’una ciutat africa-

na mentre a l’exterior hi ha alda-
rulls és recurrent en l’imaginari oc-
cidental. Veient Fum, la memòria
rescata el torbador monòleg de La
febre, que Eduard Farelo va inter-
pretar al Lliure farà aviat quatre
anys. Però el text de Josep Maria
Miró –l’autor de la magnífica El
principi d’Arquimedes que a prin-
cipi de març passarà pel Kursaal de
Manresa- mira més enllà del dile-
ma existencial sobre l’opulència
pròpia i la misèria aliena i s’enla-
ira vaporós com la matèria intan-
gible a què es refereix el títol per
presentar onze escenes on la in-
certesa sobre allò que s’esdevé al
carrer és un reflex dels neguits i les
reflexions que ataquen el quartet
protagonista.

Fum presenta un pòquer de
personatges tancats en un hotel
d’un país de l’anomenat tercer
món que esperen el moment per
deixar enrere la revolta popular
que els neguiteja. L’Àlex i l’Eva
són joves i volen adoptar; el Jaume
i la Laura sovintegen el lloc i n’han
vist de tots colors. Les seves vides
són tan diferents com insegura la
realitat que creuen habitar. La ve-
ritat mai no és un pilar sòlid sobre
el qual edificar la tranquil·litat. Té
més de fonedís, com les formes
que el fum de les cigarretes dibui-
xa efímerament en l’aire.

Josep Maria Miró (Gang bang,
La dona que perdia tots els avions)
revela el seu talent per a l’escrip-
tura dramàtica en una peça on no
es poden buscar conclusions ni
històries rodones. En una atmos-
fera a estones angoixant, els frag-
ments de vida que s’hi narren són
tastos de la inestabilitat vital de ca-
dascun dels quatre individus. Afir-
ma l’autor el seu anhel per delatar
la falta de fortalesa de les veritats
inqüestionables, i en el compor-
tament dels personatges traça el
conjunt d’anades i vingudes que
destrueixen les certeses en què
confien. Sembla mentida com so-
vint cal ben poc per destruir l’ar-
quitectura alçada amb paciència
durant anys. Com el fum, la vida no
té res de consistent.
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L’obra és una ucronia d’una
Catalunya que es recupera de
la invasió alemanya durant la
Segona Guerra Mundial

El text de l’arxiver i arqueòleg
que viu a Andorra té més de
sis-centes pàgines i té com a
protagonista un seminarista

Albert Villaró posa per a la fotografia juntament amb Carmen Amoraga, guanyadora del premi Nadal

MARTA PÉREZ/EFE

Roser Batalla és protagonista a «El principi d’Arquimedes»

DAVID RUANO


