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Devoris causa
D’Escarlata Circus
Festival Temporada Alta 08. Auditori
de la Mercè, 27 de novembre

Molt sovint, alguns
espectacles de
petit format i po-

ques ínfules aconseguei-
xen tocar molt més la fibra
sensible de l’espectador
que no pas les grans pro-
duccions. És el cas d’Escar-
lata Circus. Jordi Aspa i Bet
Miralta tenen la rara habili-
tat de saber crear mo-
ments de densa intimitat a
partir de situacions inicial-
ment quotidianes que,
passades pel sedàs de la
seva alquímia escènica, es-
devenen territoris desco-
neguts i sorprenents.

Des que es van constitu-
ir com a companyia fa més
de 20 anys, Aspa i Miralta
aboquen una mirada amo-
rosament irònica cap al
circ: Pell de gallina (2000) i
Llenties i marabú (2005).

Més que propostes tan-
cades, aquests polifacètics
artistes obren a l’especta-
dor un seguit d’estímuls
que l’enteranyinen en un
univers situat entre la jo-
guina i el somni. Amb Es-
carlata Circus no hi ha dis-
tància possible: la comuni-
cació hi és immediata
perquè sembla que tot
s’esdevingui per atzar i,
sense que ens n’adonem,
la seva peripècia ja és
també la nostra.

Nascut de la lectura de
Los gourmets, de Vázquez
Montalbán, Devoris causa
és una coproducció catala-
no-francesa caracteritzada
pel cercle: pista, graderia i
espai escènic, però també
un cercle argumental que
recomença de nou. Quan
sortim del recinte recordem
com hi hem entrat perquè
d’altres iniciaran el mateix
periple que hem fet nosal-
tres. També el cercle de l’ali-
mentació, la cíclica relació
amb els éssers (vegetals ine-
vitablement vius) que sacri-
fiquem per subsistir. Aques-
ta és la idea, servida amb re-
cursos que tant evoquen les
oques de Jean-Baptiste
Thierrée com el Chaplin bar-
ber d’El gran dictador i l’in-
diot Fridu, autèntica vedet
de l’espectacle.

Crítica
circ
JordiJané

Les petites
grans
coses

Tenen la rara
habilitat de saber
crear moments
de densa intimitat

Per la porta gran
Reaparició
pletòrica de
Carlos Ruiz Zafón

Un àngel. Quan es llegeix
l’obra de Carlos Ruiz Zafón
apareix un àngel. Així s’han
expressat alguns mitjans de

comunicació alemanys per re-
ferir l’emoció que ha causat la
visita de l’escriptor barceloní
a Berlín per promocionar la
seva novel·la El joc de l’àngel.
Joc de paraules amb el títol i
elogis de tota mena no han
faltat a la premsa. I l’entusias-
me directe dels lectors, tam-

poc. Ruiz Zafón, que va deixar
petjada a Alemanya amb la
venda de més de dos milions
d’exemplars de L’ombra del
vent, ha reprès de la millor
manera possible el seu idil·li
amb el públic alemany.

Només en una setmana El
joc de l’àngel es va situar al

segon lloc de la llista de lli-
bres més venuts. La presenta-
ció de l’obra ha estat igual-
ment representativa de l’ad-
miració que desperta Ruiz
Zafón. El vell cinema Babylon
va haver d’ampliar per a l’oca-
sió el seu aforament de 400
seients.

Prou diferent de quan el
novel·lista va presentar
L’ombra del vent, fa set anys.
Llavors, l’editorial Suhrkamp en
va comprar els drets just abans
que se’n fes una subhasta.
Aquest cop, l’editorial Fischer
se n’ha emportat els drets per
entre tres i cinc milions d’euros.

FentlesAlemanyes
Maria Barbal tanca a Berlín una gira de tres setmanes havent venut
10.000 exemplars de ‘País íntim’ i 50.000 de ‘Pedra de tartera’

Isaac Lluch
BERLÍN. CORRESPONSAL

“Amb aquest llibre el meu
xicot alemany podrà enten-
dre’ns millor, als catalans”,
s’entusiasma Creixell Espi-
lla, una jove gestora de pro-
jectes artístics d’Alcarràs
que fa gairebé vuit anys
que viu a Berlín. “Doncs jo
l’hi regalaré al meu pare,
perquè no pot comunicar-
se amb nosaltres sobre les
ferides del passat, com li
passa a la mare protago-
nista del llibre”, comenta
Dorothea Köhler, una jove
filòloga alemanya. Totes
dues s’acaben de conèixer,
però ja formen part de les
10.000 persones que han
comprat Inneres Land, la
traducció a l’alemany de
País íntim, de Maria Bar-
bal.

Totes dues noies es van
conèixer dijous passat, al
teatre Renaissance de Ber-
lín, en el penúltim acte de
promoció del llibre que l’es-
criptora catalana ha dut a
terme aquesta tardor per
Alemanya. Tota una senyo-
ra gira de tres setmanes,
repartides entre setembre,
octubre i novembre per di-
verses ciutats germàni-
ques. “L’efecte de la Fira
del Llibre de Frankfurt de
l’any passat està molt ben
aprofitat. Va ser l’origen
d’una cadena de factors
positius per a la literatura
catalana. Va ser determi-
nant per a la traducció de
la meva obra i la d’altres es-
criptors catalans. Per
exemple, del meu primer
llibre, Pedra de tartera,
s’havien fet intents durant
anys de traduir-lo a l’ale-
many i no havien tingut
cap efecte. Però amb la
perspectiva de Frankfurt sí
que es va traduir”, explica
Barbal, en conversa amb
l’AVUI, abans d’atendre la
vuitantena de lectors ale-
manys que han pagat
entre vuit i deu euros per

assistir a la Lesung (lectu-
ra) d’Inneres Land.

La Lesung és un costum
alemany que a Barbal li
agradaria importar a Cata-
lunya. “Les presentacions
que fem nosaltres són més
superficials, més socials.
En les lectures s’admira el
text com a tal”, raona la
novel·lista. Una reconegu-
da actriu alemanya, Clau-
dia Michelser, deixa boca-
badats els oients amb la
lectura que fa de capítols
del llibre. Barbal n’acaba
llegint un fragment en ca-
talà perquè “a molts ale-
manys els encanta sentir
com sona l’obra en llengua
original”, comenta amb ad-
miració cap a un país que
ha acollit fenomenalment
la seva prosa.

Quina és la clau de l’èxit?
10.000 llibres venuts de
País íntim, 50.000 de Pe-
dra de tartera en les seves
traduccions alemanyes.
¿El per què del seu èxit en
aquest país? “Jo també
m’ho he preguntat molt.
D’una banda hi ha el fet que
la literatura catalana té
tantes possibilitats de viat-
jar com les altres, i de l’al-
tra, he captat que molts
alemanys connecten amb
el sentiment de pèrdua en
relació amb la guerra, que
és del que tracta País ín-
tim. El tema de fons és l’ac-
ceptació total de l’herència
dels pares i els avis. No és
fàcil carregar amb un pas-
sat mal resolt, i aquesta
qüestió els interessa per la
transcendència del nazis-
me, del qual no poden esca-
par”, argumenta. “Aquests
temes de memòria històri-
ca s’han de tractar molt a
les escoles, a les universi-
tats, a la literatura, als mit-
jans de comunicació”, rei-
vindica Barbal ja en col·lo-
qui amb els seus lectors.

Teràpia de passat. Res
millor per reforçar un pre-
sent d’èxit a Alemanya. ■ A dalt, Maria Barbal i Claudia Michelser. A sota, Ruiz Zafón signant llibres ■ I. LLUCH / PERE VIRGILI


