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Quin circ!

JOSEP MASSOT

Barcelona

X
avier Bosch (Bar-
celona, 1967) va
decidir fa any i
mig deixar el pe-
riodisme i inten-

tar viure de l’escriptura. Des-
prés de la seva trilogia de Dani
Santana, es passa a la novel·la
sentimental amb Algú com tu
(Planeta), premi Ramon Llull,
amb paral·lelismes amb Els
ponts de Madison: filla que, ja
adulta, furgant entre vells pa-
pers, descobreix un amor se-
cret de la seva mare, morta fa
anys, i frases com “agraïa que
la naturalesa li emmarqués, dia
a dia, les últimes gotes de mel
al finestral de la seva vida”.

Comva passar del thriller a
la novel·la d’amor?
Volia fugir de les etiquetes i de-
mostrar que podia escriure en

un altre registre. Cal arriscar-
se. La clau del llibre la donen
les referències a Schubert. Va
pensar La bella molinera com a
cançons d’amor i li van sortir
de dolor. Cal atrevir-se a esti-
mar, encara que fracassis i en
sigui inseparable el dolor. Tam-
bé pot llegir-se com la recerca
de la filla per saber qui és.

Hi va haver darrere algun
esdeveniment biogràfic?
La meva mare va morir als 46
anys i quan jo vaig complir
aquesta edat, vaig pensar: tan
jove i ja estava morta. No sóc
aprensiu, però vaig passar un
any difícil. Això em va donar el
to de la meva novel·la.

Sovint, quan volemsaber al-
guna cosa de la nostra família,
és tard perquè no en queden
testimonis. Va estar a temps
de saber qui era la sevamare?
Quan ets jove creus que viuràs
sempre. Als 19 anys no penses

que els teus pares també van
ser joves. Als 38 no recordava
ni l’olor de la seva pell, tot just
quatre cartes i el record de dos
viatges. París va ser l’últim lloc
en què vaig ser amb ella i el lli-
bre està escrit com a homenat-
ge als meus pares.

Què opina del sistema de
premis literaris que concedei-
xen les mateixes editorials?
No em puc queixar. Primer el
Sant Jordi i ara el Ramon Llull.
El soroll mediàtic ajudamoltís-
sim a donar-te a conèixer.

Molts premis donen cober-
tura a llançaments d’obres ja
contractades Com va ser el
seu cas? El van encoratjar
que es presentés?
Vaig presentar la meva novel·la
amb el pseudònimdeCartaphi-
lus, el personatge de Borges, i
el títol Un quart d’hora abans
de la fi del món. Me’n vaig obli-
dar i la nit del 4 de febrer em
van trucar per dir-me que ha-
via guanyat.

Diu que es pot viure de la
literatura?
Una vegada vaig ser al Carre-
four i vaig veure dues piles
enormes d’un sol llibre en cata-
là. Era el meu i això em va om-
plir d’orgull.

D’on ve com a autor?
D’un avi vaig heretar la insíg-
nia d’or i brillants del Barça i
de l’altre, els 46 volums de les
obres completes de Pla. Vinc
de Pla i de Simenon.

Tornarà Santana?
No ho descarto.

I què investigaria?
Encara no ha entrat al Parla-
ment. La cultura de l’amiguis-
me i els interessos comuns han
fet molt mal al país.c

LAURA GUERRERO

H i ha paraules que, per raons incomprensibles, te-
nen realment molt mala fama. Una és “turisme” i
els seus adjectius: n’hi ha prou a qualificar un lloc

com a turístic (per no dir com a molt turístic!) per indicar
que,més que ser visitat, s’ha d’esquivar com si estigués em-
pestat. Tanmateix, no som tots turistes quan deixem el lloc
habitual i, per plaer, en visitem un altre? Però ja se sap:
turistes són els altres.
El mateix passa, en certa manera, amb tot allò relacionat

amb el “circ” i els seus derivats, com “circense”. Potser no
hi ha pitjor desqualificació d’una sessió parlamentària (o
qualsevol acte públic) que qualificar-la com a “circ”, do-
nant a entendre ambaixòuna cosa tremendament pejorati-
va que, d’altra banda, no necessita cap aclariment. Per no
recordar la dimensió insultant que sovint té el terme “pa-
llasso”, fora de la seva aplicació estricta a aquests professio-
nals de la comicitat, o la connotació despectiva, aplicada
per exemple a l’argumentació, que tenen les expressions
“malabarisme” o “equilibrista”. A part de les acusacions de
mala fama i pitjor vida que sempre han tingut la gent del
circ, potser a causa del seu tradicional nomadisme, la reali-
tat és que, entre les arts escèniques, el circ ha estat sempre
el parent pobre i el més mal vist.
És cert que no pot presentar unes credencials mil·lenà-

ries com el teatre o la dansa, ja que la seva existència es
limita a poc més de dos segles, la qual cosa d’altra banda li
atorga un caràcter fonamentalment modern, però sorprèn
quehavent enlluernat artistes,músics, cineastes, escriptors
i poetes, i a part d’haver entusiasmat públics de genera-
cions molt diverses, continuï sent considerat un art menor
o subaltern i, per descomptat, mancat del reconeixement i
la dignitat que mereixen les altres arts.
I, tot i això, el món del circ, com tot, quan està en mans

de professionals
destacats, no no-
méspot ser enlluer-
nador, sinó fins i
tot màgic i fasci-
nant, font de plaers
i d’emocions molt
variades i intenses,
que poden anar de
l’expectativa més

inquietant a la sorpresa, de l’humor al reconeixement de la
bellesa de les formes, de l’agitació a la quietud, del recolli-
ment a l’explosió extravertida i la hilaritat.
Aquests dies ha tingut lloc a Figueres la quarta edició del

Festival Internacional del Circ, un esdeveniment de gran
envergadura ja plenament consolidat gràcies a la tenacitat i
la passió de Genís Matabosch, la seva ànima i cervell, i a la
confiança que li han atorgat més de trentamil espectadors,
que han celebrat amb entusiasme aquesta aposta insòlita,
rigorosa i atractiva. Per uns dies, Figueres s’ha convertit en
la indiscutible capitalmundial del circ.Dissabte, sota l’enve-
lat, recordava els primers anys de Temporada Alta, molt
abans que arribés a convertir-se en el gran festival europeu
de teatre que és avui. També aquí, m’atreveixo a pronosti-
car, acaba de néixer un món. I té futur. Molt.

DANI SANTANA

“Investigaria el
Parlament, la cultura
de l’amiguisme i els
interessos comuns”

Consell cultural
per assessorar
elGovern

Xavier Bosch, a Barcelona

Al voltant de mig centenar de
representants delmón polític,
cultural, econòmic i universi-
tari van constituir ahir a la nit
al Palau de la Generalitat, en
presència del president Artur
Mas, el nou Consell Social de
la Cultura, òrgan consultiu i
de participació, així comde re-
flexió i anàlisi. Els objectius
del consell –en el qual partici-
pa aquest diari– són la genera-
ció d’activitat econòmica en
l’àmbit cultural, la relació en-
tre producció i consum cultu-
ral, i les condicions de treball
dels professionals del sector. /
Redacció

KIM MANRESA

Per uns dies, Figueres
s’ha convertit en
la indiscutible capital
mundial del circ

Xavier Bosch, que publica ‘Algú com tu’, premi Ramon Llull

Vol publicar el seu llibre?
L’informarem sense

compromís i l’ajudarem
a fer realitat la seva idea.
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PUBLICACIONS
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ATENCIÓ PERSONALITZADA

Xavier Antich “Calatrevir-seaestimar,
encaraque fracassis”


