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Al matí, unes hores abans
de traslladar-se a Girona
per presentar Arqueologia
de l’amor (Empúries)a la
Llibreria 22, Joan Mañas
(Gualba, Vallès Oriental,
1970) havia estat fent el
cafè amb Joan Margarit,
de qui ha pres els tres poe-
mes que puntegen cada
part del seu primer llibre.
Explica amb naturalitat
aquesta trobada i, en can-
vi, el preocupa que les
abundants referències lite-
ràries que uneixen i sepa-
ren els personatges de la
novel·la donin d’ell una
imatge «petulant». En rea-
litat, però, escriptors com
ara César Vallejo, Julio

Cortázar, Oscar Wilde o
Jean-Paul Sartre i Simone
de Beauvoir, fins a la tom-
ba dels quals viatja el pro-
tagonista per cremar-hi les
cartes d’una relació acaba-
da, apareixen al text per-
què són necessaris en
l’elaboració del relat, però
també i essencialment per-
què són morts, com ho està
la relació que el personat-
ge rememora. París és «la
ciutat de l’amor i els ce-
mentiris», diu el narrador
ben al principi, i entre
aquesta expectativa i
aquest acabament es des-
envolupa la trama d’Ar-
queologia de l’amor, per-
què segons Mañas «totes

les novel·les d’amor en
realitat són històries de
desamor», i perquè la re-
construcció de les rela-
cions truncades, la immer-
sió arqueològica en el pas-
sat, no és altra cosa que
una prova que «tot procés
de rememoració ho és
també de recreació, és a
dir, de reescriptura». És el
que fa Roc: purgar una re-
lació fracassada, en el mo-
ment crític d’iniciar-ne
una altra, viatjant a París,
l’escenari de l’amor evo-
cat, per purificar la pèrdua
amb la crema de les cartes
rebudes damunt la tomba
d’una parella que, alguna

vegada, se’ls havia assem-
blat. «Sí, deu ser que tota
decisió important reque-
reix un viatge», diu Ma-
ñas, que així i tot admet
que el seu personatge «no
acaba trobant cap respos-
ta, potser perquè el que li
cal és readaptar-se». En
aquest desencant, hi tenen
un paper rellevant les car-
tes mateixes i els correus
electrònics que l’autor ha
intercalat en el text, for-
mes de comunicació dife-
rida que responen, segons
Mañas, al «problema ge-
neral de com s’estableixen
les relacions avui dia».
Professor de teoria literà-

ria i literatura comparada a
la Universitat Rovira i Vir-
gili de Tarragona i esta-
blert a Sant Celoni, Joan
Mañas no vol que s’inter-
preti tampoc la seva obra
en termes de romanticisme
banal: «Si et planteges es-
criure una novel·la d’amor
ambientada a París, tens
molts de números de caure
en el tòpic i el sentimenta-
lisme, però l’elecció va ser
per pura comoditat, per-
què fa anys vaig freqüen-
tar molt la ciutat i sobretot
els seus cementiris, i res-
pecte al suposat romanti-
cisme, el final el contradiu
completament.»

El guanyador del Casero va presentar
ahir a Girona «Arqueologia de l’amor»

Mañas: «Tot procés
de rememoració ho
és de recreació»
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� Joan Mañas va assumir el risc ha d’escriure una histò-
ria d’amor ambientada a París sense caure en el sentimen-
talisme i el tòpic, i ho va fer enviant el seu personatge cen-
tral a complir un acte d’exorcisme del passat a Arqueolo-
gia de l’amor, la seva primera novel·la, amb la qual va re-
bre l’octubre passat el Premi Just M. Casero de Girona. Josep M. Fonalleras va presentar la novel·la de Joan Mañas ahir a La 22. / MANEL LLADÓ

eure dos concerts seguits
d’una mateixa gira acostuma a
ser decebedor ja que en la ma-

joria hi ha una repetició d’esquemes,
repertoris i fins i tot salutacions. Però
amb Nine Inch Nails prometia ser dife-
rent i així va ser durant les seves actua-
cions a la sala Razzmatazz diumenge i
dilluns passats. D’un repertori amb
una vintena de referències diàries, no-
més nou van sonar en els dos concerts.
Entre les dues nits van tocar gairebé
sencer el seu històric The downward
spiral (1994), inclosa una brutal
March of the pigs i un Hurt interpretat
sol al piano i amagat en la intimitat de
la foscor, cançó que amb els anys ha
acabat sonant més propera a la versió
de Johnny Cash que a la pròpia. Les
dues jornades van comptar amb una
il·luminació de forts contrastos, amb
contrallums, uns fanals zenitals i llums
estroboscòpics que buscava atordir i
donar la sensació de claustrofòbia si-
milar a la que sortia dels altaveus.

En la seva primera nit el grup va ser
més agressiu. Trent Reznor va posar
tota la carn a la graella i fins i tot el gui-
tarrista Aaron North semblava enfadat
amb el món sencer, es va atrevir a fer
una passejada pels caps dels assistents
a la cinquena cançó i va enviar a fer pu-

V

nyetes el pal del micro cada dos per
tres. En canvi, en la segona nit van fer
la impressió que les paelles i les visites
a la Sagrada Família van convertir NIN
en un grup més reflexiu i relaxat però
igualment efectiu i electritzant. El gui-
tarrista Twiggy Ramírez (ex-Marilyn
Manson) va saber-se mantenir discret
en les dues actuacions.

La major diferència, però, va ser
també en l’assistència del públic. Si en
el primer concert es va registrar un ple
total amb totes les entrades exhaurides,
dilluns, en canvi, van quedar la meitat
de les entrades mortes de riure a les ta-
quilles i la sala Razzmatazz va haver-
se d’estalviar obrir la segona planta.
Això es va traduir en una major como-
ditat per poder seguir el concert, sense
haver d’estar assaborint el colze del
company i amb un espai vital inèdit en
les quatre visites de NIN a Barcelona.
Els voluntaris de la Creu Roja que van
haver de treballar de valent assistint li-
potímies quan el grup va actuar a la
mateixa sala el 2005, miraven relaxats
el concert des del lateral de l’escenari.

El concert de dilluns també va servir
també per presentar un tast del seu nou
disc Year zero –previst per a l’abril–,
amb la interpretació de Survivalism,
una cançó de potència hardcore que,
segons una llegenda que ningú ha des-
mentit, va ser trobada en un llapis de
memòria perdut en un lavabo de Lis-
boa al principi de la gira.

música | nine inch nails

NIN al quadrat
� Lloc i dia: Sala Razzmatazz

(Barcelona), 18 i 19 de febrer de 2007
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El Cirque du
Soleil ven
135.000 entrades
anticipades
� Barcelona. El Cirque
du Soleil ha venut
135.000 localitats
abans de la reestrena de
l’espectacle Alegria a
Barcelona, i amb
aquesta xifra la repre-
sentació ha batut el seu
rècord de vendes antici-
pades. La companyia
ha decidit prorrogar
l’espectacle a Barcelo-
na fins al 29 d’abril i ha
posat a la venda 22.000
localitats més, segons
ha informat l’empresa.
La companyia quebe-
quesa ha muntat a Bar-
celona el seu gran circ,
amb capacitat per a
2.500 espectadors, a
l’avinguda del Litoral.
L’espectacle, que en
aquesta ocasió presenta
novetats com ara un nú-
mero d’equilibrisme,
un de manipulació i
l’Home Volador, és una
producció que trasllada
l’espectador a una èpo-
ca en què el món de ca-
da persona es reduïa a la
seva família i al seu po-
ble, i tot el que hi havia
més enllà era descone-
gut. / AGÈNCIES


