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A PROPÒSIT DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA

A Emma, Maria Barbal novel·lava 
d’una manera molt lliure l’entorn 
familiar dels assassins d’una indi-
gent en un caixer de Barcelona. Sis 
anys més tard, torna a recórrer a 
la crònica d’actualitat a En la pell 
de l’altre. La novel·la parteix del cas 
d’Enric Marco, el farsant que es va 
fer passar per deportat als camps de 
concentració nazis per acabar pre-
sidint l’Amical Mauthausen, però 
reconvertint la figura de Marco en 
la de Ramona Marquès, una secre-
tària d’una indústria del Poblenou 
que acaba inventant-se un passat 
familiar resistent per acabar al cap-
davant de l’associació Memòria i 
Llibertat.
 «M’he allunyat d’Enric Marco 
perquè no volia fer una crònica, 
m’interessa el tema en general. I 
per distanciar-me’n he buscat un 
personatge femení», explica Bar-
bal, que ha creat per a Marquès, i 
per a la família de verdaders lluita-
dors antifranquistes que acaba afi-
llant-la, una història familiar ple-
na de frustracions sentimentals i 
familiars que explica el perquè de 
la seva fabulació, i que és el verda-
der eix del llibre.

L’escriptora va consultar un psi-
còleg per intentar comprendre la 
ment de fabuladors com Marco i al-
tres. «Són persones que semblen es-
tar buides moralment, i que s’om-
plen amb les qualitats que veuen en 
els altres, fins al punt que després 
creuen que aquestes característi-
ques són seves i acaben creient-se 
el personatge», opina.
 En la pell de l’altre, que es publica si-
multàniament en català (Columna) 
i en la traducció al castellà (Destino), 
marca un retorn a la novel·la de Bar-
bal (Tremp, 1949) en què els seus edi-
tors al Grup 62 confien després de 
dos no gaire celebrats llibres de con-
tes des de la publicació d’Emma. En 
aquest període, però, Barbal sí que 
ha pogut disfrutar l’èxit a Alema-
nya, a l’escalf de la participació cata-
lana a la Fira de Frankfurt del 2007, 
de Pedra de tartera, la seva novel·la 
més famosa.

Antecedent 

Fa anys, en un article per a la Insti-
tució de les Lletres Catalanes sobre 
els seus motius per dedicar-se a l’es-
criptura, Maria Barbal donava el se-
güent: «Perquè és una manera de 
viure sota altres pells. És a dir: per 
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ser qui no sóc i fer el que no faig, se-
gurament un intent de travestisme 
i d’inconformisme». «No és exac-
tament el mateix el que fan els es-
criptors i les persones que falsifi-
quen la seva pròpia història enca-
ra que alguna relació hi ha: els que 
es dediquen a la ficció evidentment 
treballen en el món de la inventiva 
i la fabulació», va precisar Barbal 
en la presentació anticipada de la 
novel·la, una trobada amb la prem-
sa que es va celebrar al juliol.
 Aquella frase de Barbal és un 
precedent directe del títol de l’últi-
ma novel·la. I potser també de fins a 
quin punt Barbal s’ha introduït en 
un món que li és estrany (la vida ve-

33 Camaleònica 8 Una imatge de l’escriptora de Tremp, Maria Barbal. 
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L’obra s’inspira en 
el cas del farsant 
que va acabar 
presidint Amical 
Mauthausen 

Crònica d’una 
falsificació 
Maria Barbal publica ‘En la pell de l’altre’,  
el seu retorn a la novel·la després de sis anys

ïnal del Poblenou, un barri que en 
la seva opinió té «totes les condici-
ons per acollir els personatges», i 
els moviments de resistència anti-
franquista i de memòria històrica) 
fins al punt que la versemblança 
del relat se’n ressenti una vegada i 
una altra. Des de la falta de natura-
litat amb la qual la narradora i els 
personatges parlen de la lluita o la 
causa fins a les mobilitzacions sin-
dicals, la dificultat de diferenciar 
els episodis situats en el franquis-
me, la transició o el segle XXI, un 
periodista d’inversemblant firma 
o aquell malvat policia que un dia 
és un infiltrat de la secreta a la uni-
versitat i l’endemà mateix està re-
partint cops de porra amb la Poli-
cia Armada.  H 

Tàrrega, àgora contemporània
3Les companyies de teatre de carrer reclamen ajudes en la presentació del certamen
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Convertir-se en una àgora on aflorin 
temes que preocupen la societat ac-
tual és un dels objectius principals 
de la pròxima edició de la Fira del Te-
atre al Carrer de Tàrrega, que se cele-
brarà a la capital de l’Urgell de l’11 
al 14 d’aquest mes. L’abús de poder, 
la violència, la pervivència de cultu-
res minoritàries, la corrupció i els 
desnonaments centraran diverses 
obres. Però ahir el debat ja es va co-
lar en la roda de premsa a la Conse-
lleria de Cultura, quan un membre 
de la companyia Kamchàtka, que es-
trenarà Fugit, va sol·licitar a Ferran 
Mascarell subvencions específiques 
per al teatre de carrer davant el te-
mor d’«acabar dormint al carrer en 
comptes de treballar-hi».
 Després dels aplaudiments dels 
col·legues de la resta de companyi-
es, Mascarell va aclarir que la solu-

ció no passa per subvencionar més 
sinó per dinamitzar el sector «per-
què hi hagi feina». En aquest sentit 
va destacar la importància de la Fira 
de Tàrrega com a important apara-
dor per a a programadors nacionals 
i internacionals. 
 La ira dels peixos, el muntatge in-
augural, reflexiona sobre l’enfron-
tament entre dues cultures. S’estre-
narà abans al parc de la Ciutadella 
de Barcelona (10 de setembre) din-
tre dels actes del Tricentenari i es 
retransmetrà en directe per la xar-
xa de televisions locals. A Tàrrega es 
veurà a partir del dia 12. «No és un 
espectacle pamfletari. Va més enllà 
de la relació Catalunya-Espanya. Par-
la de temes universals amb un llen-
guatge gestual, gairebé sense text. 
No ofereix respostes sinó que plan-
teja moltes preguntes», va destacar 
el xilè Ignacio Achurra, responsable 
d’aquesta producció pròpia que de-

LA firA de teAtre AL cArrer escALfA Motors fensaran sis actors, quatre ballarins 
i tres músics.
 Cinquanta-una companyies  
–29 de catalanes, 10 de la resta d’Es-
panya i 12 d’internacionals– oferi-
ran 52 espectacles. D’aquests, 38 es 
representaran al carrer i 14 en sa-
la.  A destacar la reinterpretació del 
clàssic Fuenteovejuna, de Lope de Ve-
ga, de la companyia catalana Obs-
kené, i The blind, aclamat muntatge 
dels polonesos Teatr KTO. La seva es-
pectacular peça s’inspira en l’Assaig 
sobre la ceguesa de José Saramago.

GRATUÏTS I DE PAGAMENT / Entre els es-
pectacles més festius per a tots els pú-
blics de la nova secció Ondara Park 
hi figura l’original Micro-Shakespeare, 
una coproducció de la catalana Lai-
trum amb el National Theater de Lon-
dres en què el públic descobreix cinc 
clàssics de Shakespeare condensats 
d’una forma molt peculiar per Toti 
Toronell, ànima de Laitrum. 
 A Tàrrega hi predominen els es-
pectacles gratuïts per a tots els pú-
blics. Els de pagament oscil·len en-
tre els 5 i els 15 euros. Del pressupost 
d’1.083.900 de la Fira, la Generali-
tat aporta 400.000 euros, l’Ajunta-
ment de Tàrrega, 211.300, el Minis-
teri de Cultura, 75.000 i la Diputació 
de Lleida, 155.000. H 33 ‘The blind’, aclamat muntatge de la companyia polonesa Teatr KTO. 
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