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«Les situacions a les cases
de trobades del Gulag de-
vien ser molt dramàtiques,
sovint la dona hi anava per
anunciar al marit que el
matrimoni estava acabat i
que l’Estat es quedaria
amb els fills.» Per Martin
Amis (1949), aquesta si-
tuació concreta, aquestes
visites que rebien els pre-
soners, la majoria comba-
tents de la Segona Guerra
Mundial, està als antípo-
des de la visió «il·lustra-
da» que en tenien els ma-
teixos socialistes, que les
venien com un element
d’higiene dins el camp:
«Sovint els homes no po-
dien ni satisfer sexualment
les seves dones per la dieta
que seguien i es devien
sentir molt impotents. La
tornada al camp devia ser
terrible.»

L’abast de la propaganda
Mitjançant els camps del
Gulag, que Alexander
Solzhenitsyn va fer el cen-
tre de la seva obra, Amis
intenta plasmar els racons
del terror estalinista. Ara
bé, això no és tot, la tragè-
dia i la ironia més gran és
una altra: «Els presoners
deien, “si Stalin sabés com
estem vivint!”, quan en
realitat ho sabia perfecta-
ment. L’aconsellava un as-
sessor que li havia assegu-
rat que els camps eren ren-
dibles econòmicament si
els presoners no vivien
gaire temps, però en reali-
tat no ho eren gens i per-
dien diners.» Així, els
camps es van començar a
desmantellar un any des-
prés de la mort del dicta-
dor, que encara avui –asse-
nyala el literat– té un 60%
de popularitat entre la po-
blació russa (a banda d’es-
tar enterrat amb tots els
honors al Kremlin). La no-
vel·la també explica
aquest «amor» per Stalin.
Quan va morir, el 1953,
milers de persones van
sortir als carrers i molts
van morir d’histèria, se-
gon explica el novel·lista.
Fins i tot Pasternak va plo-
rar la seva mort. D’aquí, el
creador de Tren de nit
n’extreu la «gran lliçó»:

«Fins i tot els intel·lectuals
estaven absorbits per la
propaganda d’Estat.»

Aquesta admiració, a
més, s’estén a un sector in-
tel·lectual europeu (només
cal recordar l’adhesió de
pensadors com ara Sartre),
i el reconeixement per
l’experiment rus continua
viu malgrat els milers de
morts que va significar:
«Avui dir que s’és un in-
tel·lectual marxista no és
cap vergonya, com ho se-
ria dir “sóc nazi”. Per mi
això és un gran misteri. Es
perdona perquè és un mo-
viment d’esquerres.»

Amis se «sorprèn», a
més, que es conegui tan
poc el Gulag: «És cert que
és un fenomen que no té la

mateixa atmosfera sepul-
cral i gairebé sagrada que
l’Holocaust, però hi van
morir vint milions de per-
sones, que aviat és dit.»

Un segon Holocaust?
El britànic ja havia escrit
sobre la temàtica soviètica
a la novel·la de caràcter
autobiogràfic Koba el te-
mible, encara que des de la
perspectiva del victimari.
Ara es posa al bàndol con-
trari per narrar una història
d’amor, un triangle entre
dos germans (com el que
ell mateix va viure) i una
noia. El gran és violent,
agressiu, un supervivent
de la guerra, mentre que el
petit és pacifista. La noia,
Zoia, és jueva: «M’inte-

ressava tractar el tema
jueu perquè hi havia tres
milions de jueus a Rússia i
se suposa que havien de
ser aniquilats per Stalin. A
la seva mort això es va atu-
rar i molts jueus de
l’URSS es van poder sal-
var. Hauria pogut ser un
segon Holocaust. Actual-
ment vivim un punt d’in-
flexió similar amb l’arri-
bada de l’islamisme radi-
cal, perquè no oblidem
que és un moviment bàsi-
cament antisemita.»

L’escriptor prepara una
novel·la, La vídua emba-
rassada, en què hi haurà
més sexe que en les ante-
riors i reflectirà la revolu-
ció sexual que va comen-
çar als anys setanta.

«És un misteri que, avui dia, no
sigui cap vergonya dir que s’és

un intel·lectual marxista»
Amis situa als camps del Gulag un triangle amorós a «Casa de trobades»

Martin Amis, dilluns a Barcelona. / EFE / XAVIER BERTRAL

� Per Martin Amis les novel·les són
el resultat de pressions internes, de
coneixements acumulats a l’incons-
cient que empenyen per sortir a la

VALÈRIA GAILLARD/ Barcelona llum. Això és Casa de trobades (Em-
púries/Anagrama), un magma ali-
mentat de lectures sobre Stalin que
va tenir com a «detonador» la frase
inicial: «El meu germà va venir al

camp el 1948 (jo ja hi era), en plena
guerra entre els bèsties i les gosses.»
La història d’amor a tres bandes re-
crea les visites familiars que rebien
els presoners del Gulag.

� El Reial Ballet de Flan-
des, que arriba al Teatre
Lliure de Barcelona avui i
demà amb les entrades es-
gotades, interpretarà una
de les obres més «diverti-
des, enèrgiques i dinàmi-
ques» –en paraules de la
directora artística de la
companyia, Kathryn Ben-
netts– del coreògraf nova-
iorquès William Forsythe
(1949), Impressing de
czar (1988). És un ballet
en quatre parts que recrea
la dansa de la cort del tsar
en una mena de reflexió
sobre la vida i miracles
d’aquest art corporal. La
primera, Potemkins Un-
terschrift, mostra com han
hagut de justificar els ar-
tistes la seva existència en
el món: «Primer depenien
dels prínceps, els tsars,
després dels governs i els
patrocinadors», comenta
la directora. La segona,
una de les peces més cele-
brades de Forsythe i que
sovint es representa sola,
In the middle, somewhat
elevated, «demana molta
exigència física i tècnica

dels ballarins i sobretot les
ballarines, perquè ballen
amb puntes al límit de
l’equilibri». La tercera, La
maison de mezzo-prezzo,
representa una subhasta en
què els ballarins es posen a
la venda: «Quan la va
crear, Forsythe feia una sà-
tira, però avui dia això pas-
sa als Estats Units, on els
ballarins es lloguen per ac-
tuar en festes privades.»
Finalment, Bongo bongo
nageela, la més «sorpre-
nent» de totes, disfressa
els ballarins d’escolars i fa
al·lusió al postmodernis-
me de l’estil de Balanchi-
ne.

«Pels ballarins significa
un gran repte perquè ba-
llen a l’extrem de la dansa.
Si ballen bé i segurs vol dir
que hi ha alguna cosa equi-
vocada.» Per Bennetts,
malgrat que l’obra té ja 22
anys, continua sent «mo-
derna i avantguardista». El
Ballet de Flandes, creat el
1969 a Anvers, té els drets
exclusius de la representa-
ció d’aquesta peça de For-
sythe «de gran complica-
ció interpretativa».

El Ballet de Flandes cerca
els límits de l’equilibri a

«Impressing the czar», de
l’inquiet William Forsythe

V. GAILLARD/ Barcelona

Un moment de la coreografia./ JOHAN PERSSON

�  A banda de tenir ballarins espanyols i catalans,
com ara el barceloní Pedro Lozano, la companyia
de Flandes (amb 52 intèrprets en plantilla) també
col·labora amb un coreògraf català, Cayetano Soto,
que l’any passat va ser seleccionat, juntament amb
un altre d’italià, per treballar amb la companyia,
per a la qual va crear 24 FPS. Soto (Barcelona,
1975) va passar per l’Institut del Teatre abans
d’anar-se’n a l’estranger. Ha creat coreografies per
al Ballett Theater München i el Bayerisches Staats-
ballett, entre altres companyies. A Catalunya va
presentar Ein neuer Sommernachtstraum en el IV
Festival Shakespeare de Santa Susanna. La compa-
nyia és molt versàtil i incorpora en el seu repertori
des dels grans noms del repertori clàssic fins a pe-
ces més contemporànies, com ara les de Jiri Kylián.

Creacions catalanes
a Anvers amb Soto


