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NOVETAT EDITORIAL

Desembre de 1997. Un aspirant  
–de moment, frustrat– a escriptor 
es guanya la vida organitzant cre-
uers educatius a bord del seu ve-
ler. Una inesperada avaria deixa 
encallada la seva embarcació da-
vant les platges de Puerto Made-
ro, habitual base d’operacions dels 
càrtels mexicans de la droga. Fins 
que aconsegueixi escapar-se d’allà, 
l’incaut navegant haurà d’enfron-
tar-se a un variat planter de narcos, 
lladres, prostitutes i pícars que l’es-
tafaran, li robaran fins a l’últim 
centau –arriben a posar-li de mal-
nom el caixer automàtic– i fins i tot 
l’amenaçaran de mort.
 L’obra de David Vann (Alaska, 
1966) bascula entre la ficció i les re-
ferències personals. El 2008 va cri-
dar l’atenció amb Legend of a Suici-
de, relats en què abordava el suïcidi 
del seu pare, i tres anys abans, des-
prés de diverses dècades intentant-
ho infructuosament, havia aconse-
guit que li publiquessin el seu pri-
mer llibre, A Mile Down, on relatava 
les seves desventures com a capità i 
dissenyador de vaixells. Però són les 
seves novel·les –Caribou Island, Terra, 
Goat Mountain– les que li han per-
mès que la seva crua forma d’escriu-
re, directa a les entranyes del lec-
tor, i la seva habilitat desgranant 
els conflictes familiars, fos compa-
rada amb la de figures com Con- 
rad, Corman MacCarthy o Melville.
 El seu últim llibre, Cocodrilo 
(Random House), que s’acaba de 
publicar en castellà sense que fins 
ara hi hagi cap edició en anglès, ha 
de ser col·locat al prestatge de les 
seves obres realistes i personals, en-

cara que tot el que explica és tan exa-
gerat que sembla fruit de la imagina-
ció més delirant.
 A manera de quadern de memò-
ries, l’obra relata les dificultats que 
l’autor va haver d’afrontar en l’època 
en què malvivia com a professor d’es-
criptura creativa a la Universitat de 
Stanford i quadrava els seus comptes 
organitzant cursos educatius a bord 
del seu vaixell. La desgràcia va voler 
que el seu veler s’espatllés en un dels 
llocs més perillosos del planeta, fet 
que el va obligar a submergir-se en 
el submón de l’hampa mexicana i a 
desfilar per un vodevil de situacions 
kafkianes fins que va aconseguir que 
li reparessin el vaixell.
 «El que explico és tan rocambo-
lesc que sembla irreal, però és el que 
vaig viure, no m’he inventat res», 
diu sobre els pirates que, segons de-
talla al llibre, l’assaltaven diària-
ment amb mil trampes per robar-li 
els seus diners, els policies corruptes 
amb qui va topar, o els nens que cada 
matí donaven cops al seu vaixell exi-
gint-li un esmorzar a manera d’im-
post revolucionari.
 

REALISME MÀGIC / «Allò era com un 
circ, cada personatge que coneixia 
era més boig. Allà vaig entendre la li-
teratura de García Márquez. No és 
que ell fes realisme màgic, és que a 
Mèxic, com a Colòmbia, la realitat 
no és real, sinó màgica», opina. Sal-
tant de desventura en desventura i 
de disbarat en disbarat, Cocodrilo es 
llegeix com un thriller d’humor. «Ara 
ho llegeixo i em moro de riure, i em 
dic a mi mateix: ¡com vaig poder ser 
tan idiota! Però en aquell moment 
no em feia cap gràcia. Només volia 
fugir, però no podia», recorda. No 
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Entre narcos  
i prostitutes
David Vann relata a ‘Cocodrilo’ les seves 
desventures quan feia cursos al seu vaixell 

33 De navegant a escriptor 8 Vann, a finals d’octubre, a Madrid.
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van faltar els moments de tensió. 
«Em van posar un revòlver al cap. 
Mai he estat tantes vegades tan a 
prop de la mort».
 Els seus pròxims dos títols seran 
«els més literaris» de la seva biblio-
grafia. Aquarium és un drama sobre 
el perdó i a Bright air Black aborda la 
figura de Medea. «La meva carrera, 
per fi, sembla la d’un escriptor, ja 
no necessito fer rutes en vaixells 
per guanyar-me la vida, però trobo 
a faltar la capacitat de sorpresa que 
tenia llavors», confessa. H

«El que explico és 
tan rocambolesc 
que sembla irreal, 
però és el que vaig 
viure», diu l’autor

nes de guitarres reverberades. Enca-
ra més Down in the words, amb un rit-
me primitiu a l’estil Bo Diddley i una 
fosa mística amb vista a The Doors. A 
la sala Apolo, al recital que inaugu-
rava una nova edició del Festival Mil-
lenni, Hawley va haver de demanar 
al públic que fes el favor d’abaixar la 
veu. «Demà serem a Brussel·les, pe-
rò allà no ens podreu escoltar. És ara 
quan podeu fer-ho», va renyar els es-
pectadors.
 
NOVETATS I ALGUNS RESCATS / Les can-
çons noves, elaborades durant 
els quatre mesos que l’artista de 
Sheffield va passar postrat al llit, 
amb una cama trencada i problemes 
d’esquena, van captivar a la seva 
sigil·losa manera, com I still want 
you i Tuesday pm. Però en aquest 
camp van ser enfosquides pels res-

cats, pocs, de discos més antics, com 
l’orbisoniana Tonight the streets are 
ours i un Open up your door de majes-
tuosos contorns. 
 

UNA TEMPESTA DE GUITARRES / Ja camí 
del desenllaç, un altre títol nou, He-
art of oak, va tornar a elevar el to roc-
ker amb una tempesta de guitarres, 
però el clímax el va posar Hawley 
amb la seva especialitat, la cançó de 
cor obert i ressons dels 60, en aques-
ta ocasió encarnada a There’s a storm 
coming, que va culminar amb un dra-
màtic solo a càrrec de la seva guitar-
ra Gibson vermellosa de 1963. Cota 
que fins i tot es va veure superada en 
els bisos per una majestuosa Coles 
corner que va regnar com les grans 
cançons de Scott Walker, o com el 
millor Richard Hawley, que no és po-
ca cosa. H
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Aposta de risc i valenta. Oriol Brog-
gi ha sigut fidel a les paraules amb 
què presenta Al nostre gust,  que obre 
el curs de La Perla 29 a la Bibliote-
ca. L’obra segueix el camí de collage 
de l’aplaudit 28 i mig. I ho fa fent un 
pas més enllà que planteja un des-
afiador joc al públic. La peça està tei-
xida en una agitada dramatúrgia, 
sense fil conductor, de la qual sor-
geixen autors i referències del gust 
de Broggi.
 Shakespeare, sobre tots, Txékhov, 
Ibsen, Lorca, De Filippo, Mouawad… 
I molts més. Els favorits del director 
posen a prova l’espectador més il-
lustrat. No és aquesta, ni de bon tros, 
la intenció. Seria absurd i necessita-
ria gairebé un manual d’instrucci-
ons. El director proposa un copiós 
viatge fonamentat en l’actor i la pa-
raula. 
 «S’han de trobar formes noves», 
es diu a Al nostre gust. I bé que les per-
segueix el seu responsable. L’arren-
cada, no obstant, resulta solemne en 
excés i els actors semblen encarto-
nats. L’entrada al bosc d’Arden (esce-
nari shakespearià) dóna vol al mun-
tatge. 
 És el tret de sortida d’un festí que 
té moments més inspirats que d’al-
tres. Tota una oda al teatre destina-
da als molt teatrers. Aquesta vegada, 
amb una escenografia nua, tan de Pe-
ter Brook, un altre dels fars del direc-
tor. Que se n’allunyin, doncs, els que 
busquen menús de fàcil consum. El 
viatge necessita una tripulació de 
primera: Laura Aubert, Jordi Figue-
ras, Toni Gomila, Montse Vellvehí, 
Ernest Villegas i Ramon Vila. Figue-
ras i Gomila són els reis de la funció, 
però compte amb la vis còmica de 
Villegas a la seva cançó a l’estil Tom 
Waits vestit amb un tutú. H

  

L’oda teatral 
d’Oriol 
Broggi 
CRÒNICA El director 
mostra els seus referents 
a ‘Al nostre gust’

Institut Català del Sòl
Anunci

L’Institut Català del Sòl (INCASÒL) anuncia, 
d’acord amb l’article 169 del Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme, la venda de les parcel·les 
unifamiliars 4, 5, 7, 15 i  22 del sector La Closa 
del Llop al terme municipal de l’Escala.

El document d’informació que regeix la 
comercialització i la documentació annexa 
es pot descarregar del web de l’INCASOL, 
o recollir-lo al Departament Comercial de 
l’INCASOL (carrer de Còrsega, 273, 1r de 
Barcelona) o a l’Ajuntament de l’Escala (carrer 
Pintor Joan Massanet, 34 ) a partir del dia 16 
de novembre del 2015 de dilluns a divendres, 
excepte festius, de 9 a 14 hores.

Les instàncies per participar-hi s’han de 
presentar al Registre de l’INCASOL fins a les 
14 hores del dia 9 de desembre del 2015.

Per a més informació, us podeu adreçar al 
telèfon 932 286 082 o podeu consultar el web 
incasol.gencat.cat

Barcelona, 16 de novembre del 2015
El director, Francesc Damià Calvet i Valera

Sendpaq, S.C.P.
En fecha 10 de noviembre del 2015, se 

acordó en Junta General Extraordinaria y 
Universal de socios, transformar la Sociedad 
Civil Privada en una de Responsabilidad 
Limitada, con la denominación Sendpaq 
JJPC, S.L., lo que comunico a efectos de lo 
previsto en el art. 14 de la Ley 3/2009 de 3 de 
abril sobre Modificaciones Estructurales de 
Sociedades Mercantiles.

Barcelona, 10 de noviembre del 2015
D. José Ramón Capel Casbas

Secretario del Consejo de Administración

ANUNCIS OFICIALS

93 484 82 10
 La manera més ràpida de
 fer oficials els seus anuncis
  Per a la seva empresa, a partir d'ara, posar
  un Anunci Oficial serà tan ràpid com
  marcar aquest número de teléfon
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