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novel·la finalista, La isla de Alice, del ci-
neasta Daniel Sánchez Arévalo, pro-
met també misteri (al qual se suma 
el potencial interès de les converses 
en les taules presidencials que van 
compartir la cúpula de Planeta, un 
president de la Generalitat acabat de 
passar pel TSJC, el conseller Ferran 
Mascarell i, arribats de Madrid, la mi-
nistra Ana Pastor, el secretari d’Estat 
José María Lassalle, el líder del PSOE, 
Pedro Sánchez, i el president de Tele-
fónica, César Alierta).

DEL CINE AL LLIBRE / Sánchez Arévalo va 
presentar al Planeta una novel·la que 
podria ser una bona pel·lícula de sus-
pens (i potser amb algun paral·lelisme 
més amb algun dels seus guions, com 
El mal ajeno, que amb les cintes que ha 
dirigit, com La gran familia española, Pri-
mos, Gordos o AzulOscuroCasiNegro). Un 
més en el contingent de cineastes que 
s’acullen a la literatura per vehicular 
històries que no podran desenvolu-
par a la pantalla. A La isla de Alice, una 
dona embarassada rep la notícia que 
el seu marit ha mort en un accident, 
però no on se suposava que havia d’es-
tar. La protagonista, Alice, reconstru-
eix l’últim viatge del seu marit fins a 
trobar una illa misteriosa on una eli-
tista comunitat amaga secrets que in-
tentarà descobrir instal·lant-se allà. 
Fins a arribar, segons els membres del 
jurat, a «un final completament dife-
rent del que podem esperar». H

L a Biblioteca del Congrés dels 
Estats Units té el principi se-
lectiu més senzill del planeta: 

compra tots els llibres. En la secció 
iberoamericana es pot veure un co-
bejat exemplar de la cultura con-
temporània. Em refereixo a 1283, xi-
fra irregular que el fanatisme ha 
tornat rodona. Són els gols que va 
anotar Edson Arantes do Nasci-
mento, que va ratificar el prestigi 
del sistema decimal pel número 
que va portar a la samarreta. El vo-
lum compleix amb el requisit es-
sencial de les publicacions de luxe: 
no hi cap a cap prestatgeria. A part 
de l’emblemàtica firma de Pelé, gai-
rebé no inclou lletres. 
 De manera lògica, es van editar 
1.283 exemplars de l’obra, una co-
sa que recorda les Mil i una nits, en 
la versió del Capità Burton, de la 
qual es van fer mil exemplars amb 
el compromís judicial de no reim-
primir-se.
 Suposo que la majoria dels que 
posseeixen un exemplar de 1283 són 
potentats o jerarques de la FIFA. La 
paradoxa d’aquest objecte exclusiu 
és que tracta de la passió de masses. 

Les primeres pàgines no mostren 
el protagonista sinó els seus testi-
monis. El lector se situa en la posi-
ció de Pelé, observat per una mul-
titud. ¿És possible suportar aquesta 
avidesa de la mirada? Qui obre el lli-
bre mogut per la curiositat, se sent 
vist en excés. Gairebé fa vergonya 
passar la pàgina per buscar la presa 
principal. Volíem veure el Rei però 
ja l’han vist massa.
 Des del 2014, Los Angeles Times pu-
blica notícies escrites per un ordina-
dor. Les primeres eren sobre terra-
trèmols; després, el «periodisme ro-
bot» va passar a una altra zona que 
depèn de les dades: l’esport.
 Malgrat el seu nom, 1283 demos-
tra que les gestes no són quantifica-
bles. Els millors «gols» de Pelé són 
els que no va anotar al Mundial de 
Mèxic 70: el remat de cap que va sal-
var Gordon Banks, el xut de mig 
camp que gairebé va entrar a la por-
teria de Txecoslovàquia i la pilota 
que va deixar passar amb una finta 
davant del porter d’Uruguai.  
 Pelé va regnar pel que va fer i pels 
capritxos que va intentar. Les seves 
jugades «buides», sense cap altre 
premi que l’atreviment, van que-
dar fora de la càmera. Les fotos mos-
tren el que va passar; les paraules, el 
que hauria pogut passar. H
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El llibre compleix 
amb el requisit dels 
toms de luxe: no      
hi cap als estants

deesiUNA COMÈDIA DRAMÀTICA DE HERBERT MOROTE

Concha Velasco torna a la seva casa 
de Barcelona. Al Goya, on va triom-
far amb La vida por delante i Concha. 
Yo lo que quiero es bailar, totes dues 
sota la direcció de Josep Maria Pou, 
director artístic de la sala. Ara tor-
na amb Olivia y Eugenio, comèdia 
dramàtica de Herbert Morote que 
dirigeix José Carlos Plaza, amb qui 
va reprendre els escenaris després 
de baixar-ne de sobte per la malal-
tia que la va obligar a cancel·lar la 
gira d’Hécuba l’abril del 2014. 
 Un cop recuperada, Velasco 
afronta el treball «més difícil» de 
la seva carrera al costat de Rodrigo 
Raimondi (fill del baríton Rugge-
ro Raimondi) o Hugo Aritmendiz, 
actors amb síndrome de Down (els 
primers sempre en escena en un 
gran muntatge) que aporten «una 
veritat» que es transmet al públic. 
L’actriu valora que la funció expo-
si que aquestes «persones merave-
lloses, d’una extrema sensibilitat i 
bondat, poden viure del seu treball 
i conviure amb els altres com qual-
sevol persona». És una «lliçó de vi-
da» que l’ha canviat «moltíssim», 
afegeix. «M’ha fet ser molt més 
comprensiva amb els meus com-
panys. Sóc excessivament disci-
plinada i exigeixo als altres el ma-
teix que m’exigeixo a mi. He après 
a ser més pacient». 
 En la ficció, l’actriu interpreta 
Olivia, una rica galerista amb un 

fill amb Down. Al conèixer que pa-
teix un càncer terminal pretén suïci-
dar-se i emportar-se també Eugenio,  
un noi que és tot tendresa, alegria i 
vitalisme. Els somriures i els clínexs 
s’alternen. «Ella pensa egoistament 
que ell no podrà viure sense ella», 
explica Velasco, que no es reconeix 
en aquesta mare derrotista i va estar 
a punt de refusar el paper. «Em va 
agafar en un moment de gran debi-
litat, comportava una feinada enor-
me i tampoc em venia de gust fer una 
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Concha torna a casa
L’actriu aterra al Goya amb ‘Olivia y Eugenio’, obra en què 
comparteix escenari amb dos actors amb síndrome de Down

tors, com Chaplin o Juan Diego, que 
van recrear Hitler i Franco des de fo-
ra, ell ho fa des de dins. En una entre-
vista, va dir: ‘No em pregunti si sóc 
nazi, si admiro el personatge. Jo li 
he donat vida’. I, és clar, això és el 
que he de fer quan rebutjo un perso-
natge. Com també va explicar Meryl 
Streep, ‘el més meravellós és no ser 
el personatge i ser-ho a l’escenari’. 
Els actors hem de ser persones, te-
nir vida pròpia». 
 Hi ha vida per a Velasco més en-
llà del teló. «El teatre és la meva 
gran passió, però el món no s’acaba 
aquí», argumenta l’actriu, que en el 
seu pròxim muntatge defensarà Jua-
na la Loca en un monòleg d’Ernesto 
Caballero a les ordres de Gerardo Ve-
ra, i aquesta setmana començarà a 
rodar la segona temporada de Bajo 
sospecha. «M’he aprimat molt però em 
trobo molt bé. Ja no em fa mal res», 
informa l’artista, que complirà els 
76 el 29 de novembre. 
 Enrere han quedat la peritonitis 
i els problemes amb la vesícula; els 
terribles dolors i vòmits, fins i tot de 
sang, que, ¡tossuda!, no la van impe-
dir continuar sobre l’escenari. «Quan 
vaig fer aquí Yo lo que quiero es bai-
lar, tenia una galleda a la cantonada. 
He arribat a vomitar sang en escena. 
Com que no anava mai al metge, em 
prenia bicarbonat amb whisky. Em 
pensava que aquests dolors durant 
tants anys eren naturals, dels nervis. 
Si no arriba a ser pels meus fills, que 
em van dur a l’hospital...». H

dona que no és capaç de superar la 
seva situació. Durant els mesos que 
vaig estar a l’hospital vaig conviu-
re i vaig fer amistat amb gent amb 
càncer terminal que tenia una gran 
determinació, molt diferent d’Olivia. 
Aquesta senyora que entra en esce-
na insultant el seu fill i decidint ma-
tar-se em produïa un rebuig enor-
me», se sincera.
  «Els personatges que faig no han 
de tenir necessàriament coses me-
ves però sí que els he d’estimar», afe-
geix Velasco, que cita el gran Bruno 
Ganz, el Hitler d’El hundimiento, com 
a referent. «A diferència d’altres ac-

«He après a ser  
més comprensiva  
i pacient. Sóc 
massa exigent 
i disciplinada»

33 Mare i filla 8 Concha Velasco i Rodrigo Raimondi, ahir en la presentació de l’obra, al Goya.

JOAN CORTADELLAS

Amb la mateixa certesa que el món 
gira, sabia que aquest moment arri-
baria, i els que vindran. Encara que 
se’m fa molt difícil separar l’ami-
ga, confident i padrina de casament 
de la immensa escriptora, fa temps 
que he anat aprenent que en Alicia 
Giménez Bartlett s’uneixen els tres 
esmunyedissos dons: vocació, ta-
lent i perseverança. Va voler ser es-
criptora i ho va ser, fins i tot sent do-
na i filla de ferroviari. Encara que 
hagin volgut encasellar-la com a 
gran dama del gènere negre.
 Mentre els altres voltem per no 
sé quines nebuloses, la Bartlett, 
puntual com un mariscal prussià, 
tecleja a l’ordinador a les vuit del 
matí. Cada maleït dia, perquè en 
aquesta vida res és casual ni gratu-
ït. El ferro no es doblega només a 
l’enclusa.
 I després hi ha l’amiga escolta-
dora i generosa: les portes de casa 
seva –i de Carlos– a Vinaròs, de bat 
a bat, malgrat els rottweilers. I la 
devoradora de llibres, la que no fa-
lla mai receptant una lectura: ella 
em va descobrir John Cheever fa 
una eternitat. I la dona senzilla i 
còmplice que sempre hi és quan se 
la necessita. Bravo, Bartlett. 

El talent
i l’enclusa
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