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CRÍT ICA DE TEATRE

ElpassadísdelGoncourt

La Diagonal ja no es diu així. Ara
es diu Avinguda de Mathias En
ard. L’ONU ha fet un protocol
per ensenyarnos com ens hem
d’adreçar al flamant guanyador
del Goncourt (sempre amb una
genuflexió). Té dret de cuixa i
permís per menjarse el vostre
primogènit. Ada Colau ha accep
tat construir una piràmide a la
plaça Catalunya, on, arribat el
moment, descansaran les seves
restes mortals. I ja des d’ara les
discussions sobre el Procés han
d’acabar sempre amb un: “Però
en fi, això només ho arregla Ma
thias Enard”.
Així ho anuncien Iván Espino

sa i el seu germà, l’especialista se
cundari Íñigo Espinosa, al res
taurant Karakala. Hi ha menjar

Cal canviarli el nom a tot, per
què res no continua sent exacta
ment el mateix. Per exemple, hi
ha revistes que es presenten com
a tals i celebren la seva estrena
encara que no siguin exactament
revistes. És el cas de L’Estació,
impulsada per la filòsofa Marina
Garcés, l’artista Frederic Amat i
l’activista cultural Manel Guer
rero. Al primer número hi ha un
text de Chantal Maillard i una

imatge dels artistes Quay Bro
thers, impresa “com ales de pa
pallona” –segons digueren ells
mateixos–, a Tinta Invisible. N’hi
ha una versió en línia, una en pa
per, i mitjançant subscripció, un
tiratge de cent exemplars enu
merats i signats per l’autor de la
imatge, convertida en obra gràfi
ca. Només se n’editaran dotze
números, quatre a l’any, un per
cada estació. Si és que encara hi
ha estacions.
L’auditori de la Biblioteca

Agustí Centelles és ple de clons
dels meus pares, progres ele
gants, atents i compromesos. Du
en Los besos en el pan, l’últim lli
bre d’Almudena Grandes, publi
cat per Tusquets. Entrevistada
perMilagros PérezOliva, ella ex
plica que el títol és una reivindi
cació d’aquellaEspanya que sem
pre ha estat pobra i que, fins fa
vint anys, no se n’avergonyia, de
serho. La pobresa i la dignitat
s’heretava de pares a fills. De fet,
la idea era titularla com “Aque
lles truites que preparaven les
meves tietes en què ficaven les
sobres del pa ratllat amb què ha
vien fet els filets arrebossats, i
quedava una pasta fastigosa i tu
els preguntaves per què es men
javen allò i et deien que per no
llençarho”. Però no l’hi cabia.
Obté la complicitat del públic
quan diu que l’esquerra està
acomplexada i la dreta encara
creu que, perquè va guanyar la
guerra, el país li pertany. Després
cita Sabina amb la seva veu: “Que
ser valiente no salga tan caro, que
ser cobarde no valga la pena”. Pe
rò en fi. Això només ho arregla
Mathias Enard.!

Almudena Grandes
reivindica aquella
Espanya pobra que
fins fa vint anys no
s’avergonyia de serho

Ungust endogàmic

Alnostregust
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JOAN-ANTON BENACH

Tal vegada l’última proposta de La
Perla 29 s’hauria d’haver titulat El
gust de cadascú de nosaltres, abans

de caure en la temptació deparodi
ar Shakespeare i dirne Al nostre
gust, un títol francament eufònic i
que sembla que trasllada als intèr
pretselsencertsidesencertsquete
nen lloca l’escenari.La responsabi
litat del director podria quedar ate
nuada atribuint a Oriol Broggi la
funció de costurer obligat a relligar
els fragmentsdramàtics que sugge
reixenelsseuspupils(cosadifícilde
creure). Al nostre gust remet a pa

raules o escenes que ja han estat
provades,dinsoforadeLaPerla29,
pels integrants de l’espectacle. És
per això que comença amb un text
de BernardMarie Koltès –autor
aliè a la companyia de Broggi– dit
per un magnífic actor com Ramon
Vila, que el va representar anys en
rere, sinom’erro, a laSalaBeckett.
Lacondiciódominantd’Alnostre

gust és l’heterogeneïtat. La barreja.
El contrast. El fet que alguns com
ponentsde lagenerosa samfainano
espuguin identificar fàcilment–els
retalls musicals, per exemple– fa
que l’interès del públic pugi i baixi
com una muntanya russa. El gaudi

del fragment seleccionat està sem
pre supeditat a una durada reduïda
i, doncs, a la interrupció abrupta de
l’escena, en el moment, potser, que
començavaaagradar.
Salvat Papasseit i el Shakespeare

de Juli Cèsar, la poesia de Foix i el
batec testamentari deLear,Antígo
na i l’evocació de Lili Marleen,
BrechtiTxékhov.EspriuimésSha
kespeare, ara el deHamlet... Broggi
tria paràgrafs emotius de la prosa
espriuanamoltbendits, crec recor
dar,perErnestVillegas.Lalliurese
lecciódetextostéaquestavantatge:
pots fer aixòhovull, aixònohovull
segonscomesvaviure i sentir el re

sultatdel trosescollit laprimerave
gadaquevapujara l’escenari.
Aquestes informacions prèvies

deuen haver induït molts lectors a
creure que la proposta de Broggi
podria oferir una suggestió sem
blantaaquell28imigdefaunparell
d’anys. Confesso desil∙lusionarlos.
Ladramatúrgia, les soldaduresdels
fragments, no afavoreixen l’atrac
tiu de la proposta, presonera d’una
endogàmia excessiva que tanca la
porta a la màgia i frescor d’aquell
primer treball, polièdric com el
d’ara. Tot i això, destaca, ambVila i
Villegas, la bona actuació de Jordi
Figueras i la restad’intèrprets.!

La crònica literària de la setmana

SUPERGLU

Llucia Ramis

Barcelona

fenici, han tocat Venancio y los
Jóvenes de Antaño, hi ha els
amics de l’homenatjat, que –sem
pre segons els Espinosa– fou ho
me bala i dona barbuda, imiss sa
marreta mullada a Lloret de Mar
(també hi participaven Enrique
Iglesias i José María Aznar). Va
estar a punt de saltar des de l’es
tratosfera per fer l’anunci de
RedBull, però els publicistes el
descartaren perquè queia massa
ràpid.
Ha vingut la seva editora en ca

talà, Ester Pujol, també el poeta
Jaime Rodríguez des de Madrid,
i amics escriptors de París i Bar
celona, i amics periodistes, i un
amic pilot. I quan ja l’hem abra
çat i besat unes cent vegades per
donarli l’enhorabona, molt con
tents i emocionats amb cerveses
a la mà, i ens hem fet selfies amb
ell, i un grafiti amb la seva cara,
arriba Jonathan Littell. Llavors

el nombre de premis Goncourt
per metre quadrat es multiplica.
Littell el guanyà amb Les benig
nes el 2006. En Mathias encara
no havia obert el Karakala, però
quan els veig desaparèixer amb
les seves dones cap al fons del
restaurant, els seguescperdesco
brir el secret literari més ben
guardat. Me’ls trobo a l’anome
nat jardí, un pati interior minús
cul amb una planta penjada. A
darrere hi ha el magatzem, un
passadís que sembla que no va
enlloc. Però va al bar Soda, on
acabarem d’aquí una estona.
“Estic fart de la paraula cròni

ca, em té cansadíssim”, apunta
Martín Caparrós. “Es fa servir
massa, no se sap què diu, es con
fon, s’enarbora, es baveja”. A l’al
tra banda de l’Atlàntic fa anys
que es qüestionen com s’ha de
tractar i anomenar la realitat; que
si Nou Periodisme, que si Nou

Nou Periodisme, que si Periodis
me de llarg alè. Aquí més aviat
se’ns en fot. La piràmide inverti
da deixa de tenir sentit quan la
informació queda en els 140 ca
ràcters d’un tuit que potser no
convidarà a llegir resmés. Es cre
en revistes comPanenka oAltaïr
Magazine, dirigida per Pere Or
tín, dedicades al... quin nom li po
sam? Reporterisme poètic?
Literatura periodística? Perio
disme literari? I es debat sobre el
tema a la llibreria Altaïr.
Fa olor de viatge. L’evocador

perfum del plàstic de les guies
que ens acompanyaren a Sri Lan
ka o Islàndia ens transporta als
dies previs de planificació. Al
guns dels qui prepararen les va
cances s’aturen a escoltar Capar
rós, que parla ambMaria Angulo
i Jordi Carrion davant d’un pú
blic nombrós. “Diguemne lacrò
nica”, conclou l’escriptor argentí
al llibre publicat per Círculo de
Tiza i titulat precisament així:
Lacrónica. Durant el dinar, con
vidats pel propietari de la llibre
ria, Pep Bernadas, i on també hi
havia l’editor de Malpaso, Mal
colmOtero, hi ha hagut intercan
vi d’opinions entre periodistes.
És la voluntat temporal, el que
distingeix la crònica del reportat
ge? O és el jo narratiu? I com es
diferencia d’una crònica esporti
va o de successos? I si en comptes
de lacrònica fos melancrònica?,
penso.

“Estic fart de la paraula
crònica, em té
cansadíssim, no se sap
què diu”, apunta
Martín Caparrós
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