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Enric Marco, l’home que 
deia el que volíem sentir

les que jo faig”. I –atenció– va defen-
sar El impostor dient “que no és un 
assaig a pèl, ni pretén ser un llibre 
d’història... És tot això i més, és una 
novel·la. Tant de bo fos un artefac-
te que no és habitual, com s’ha dit”. 
Eren paraules arriscades, d’una es-
tranya i imprevista superioritat, 
perquè El impostor vol ser una “no-
vel·la sense ficció”, o, tal com recor-
daria Xavier Pla, “una novel·la híbri-
da”, que beu d’un dels corrents que 
més atreu un gruix important de lec-
tors actualment, “la literatura que se 
submergeix en l’ambigüitat entre 
realitat i ficció”. Cercas s’acosta nar-
rativament a Enric Marco: durant 
anys es va fer passar per supervivent 
del camp de concentració de Flos-
senbürg i va arribar a presidir l’asso-
ciació Amical de Mauthausen fins 

que es va descobrir l’engany, l’any 
2005. Marta Marín-Dòmine va ex-
plicar que, a més de seguir el cas 
Marco des del Canadà –on dóna 
classes a la universitat Wilfrid Lau-
rier–, va quedar molt impressiona-
da pel documental Ich bin Enric 
Marco, de Santiago Fillol i Lucas 
Vermal (2009): “Donava una nova 
perspectiva al cas, la distinció entre 
l’enunciat i l’enunciació. El que deia 
ell podria haver passat per un testi-
moni supervivent, però no ho havia 
viscut”. Marín-Dòmine va recordar 
que “el testimoni dóna fe del que ha 
viscut, però la víctima no necessàri-
ament ha viscut els fets”, i va afegir 
en to crític que d’un temps ençà “es 
dóna una gran importància a la víc-
tima”. És per això que “Marco pot 
ser pres com a símptoma de la nos-
tra societat: en el seu moment sap 
ser la víctima, una noció que es va 
modificant a mesura que avança el 
temps”. Va recordar aquelles parau-
les de Montse Armengou, de TV3: 
“Ens crèiem Marco perquè deia el 
que volíem sentir”. 

Un especialista en la veritat 
Berenguer afegiria: “Com tot bon 
mentider, Enric Marco és un espe-
cialista en la veritat. Tots ens hem 
apropat a aquella zona d’ombra en 
què no sabem on comença la veritat 
i on acaba la mentida. Què sap ell de 
la veritat? Sap que és molt fràgil i 
que, fonamentalment, necessitem 
creure, perquè és molt angoixant 
que s’esfondrin les nostres certe-
ses”. Tot i les intervencions, Cercas 
no va tenir la fortuna del matís en 
les seves paraules, i va afirmar que 
“memòria històrica és un oxímoron, 
com matrimoni feliç”, que “la me-
mòria no pot ocupar el lloc de la his-
tòria i que el testimoni pot enga-
nyar”. A la pregunta de l’editora Ma-
ria Bohigas sobre si encara subscri-
via que tot Espanya ha sigut Enric 
Marco, va respondre: “Marco va ser 
més la regla que l’excepció. Molta 
gent es va inventar un passat. Polí-
tics de primer nivell, intel·lectuals 
i gent corrent”. I va acabar dient, 
potser autoreferencialment, que un 
article que té pendent d’escriure és 
“la literatura com a hipèrbole”.e

Javier Cercas envoltat del psicoanalista Enric Berenguer i els 
professors Marta Marín-Dòmine i Xavier Pla. VALERIA FOSSATI

Cercas insisteix que «‘memòria històrica’ és 
un oxímoron» en un debat sobre ‘El impostor’ 
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El debat Testimoni, histò-
ria i memòria a ‘El impos-
tor’ d’ahir al vespre a La 
Central va començar 
amb les intervencions 

reflexives dels professors Xavier Pla 
i Marta Marín-Dòmine i el psicoana-
lista Enric Berenguer i, després de 
descarrilar amb les paraules inicials 
de Javier Cercas, la calma es va anar 
perdent fins que la sessió va acabar 
“hiperbòlicament” vint minuts des-
prés de les nou. L’escriptor va defi-
nir el seu últim llibre de la següent 
manera: “És una novel·la friqui com 
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■ El Teatre Lliure acull una gran obra 
amb personatges de miniatura 

Només 20 persones per funció podran veure Mi 
gran obra (Un proyecto ambicioso), de David 
Espinosa. El títol s’ha de llegir en clau irònica: en 
realitat es tracta d’una gran obra, però a petita 
escala. L’artista volia qüestionar les “obres 
megalòmanes, de gran format”, que, com a 
espectador, li generen dubtes en termes de 
sostenibilitat econòmica i, sobretot, artística. A 
vegades “es juga amb mitjans i efectismes per 
resoldre la part artística”, lamenta. D’aquesta idea 
en va sorgir, el 2012, una obra en miniatura, en què 
els intèrprets són figures humanes de maqueta de 
tren. Espinosa crea diverses situacions i escenes 
que reflecteixen “aspectes del comportament i la 
vida humana” i aconsegueix la “sensació de vida”, 
assegura. L’espectacle es podrà veure al Teatre 
Lliure de Montjuïc del 20 al 25 de gener.

enbreu

El Premi BBVA de teatre 2015 va revelar ahir les 
sis obres finalistes que optaran a una gira d’àmbit 
català valorada en 16.000 euros. Els muntatges a 
competició són Nadia, que narra la vida de 
l’afganesa Nadia Ghulam; Confidències a Al·là, de 
la Sala Atrium; M.A.R.I.L.U.L.A, amb Mònica 
Glaenzel; MedeaMaterialMedea, presentada dins 
la Mostra Novembre Vaca; La Caputxeta 
Gal·làctica d’Insectotròpics, i Locus amoenus, 
d’Atresbandes. La principal novetat del certamen 
és que deixa de representar-se només a Osona i es 
podran veure funcions dels finalistes al Teatre 
Principal de Valls, al Teatre Auditori de Sant Feliu 
de Guíxols, al Teatre Ateneu de Tàrrega, a l’Espai 
Rusiñol de Manlleu, a l’Auditori Teatre de 
Calldetenes i al Teatre Municipal de Berga. El 
guanyador s’anunciarà el 4 de maig en una gala 
que se celebrarà, aquesta sí, a l’Atlàntida de Vic. 

■ El Premi BBVA de teatre 
s’expandeix pel territori 
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