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Tempsal temps

Dóna temps al passat i, en el fu
tur, tornarà convertit en ironia.
Un exemple: la reforma que Ruiz
Gallardón va fer de la llei d’enju
diciament criminal és la que ara
permet imputar penalment el PP.
Un altre: Crims de Tinta era co
negut com el premi dels Mossos
perquè, fins que arribaren les re
tallades, l’atorgava la Conselleria
d’Interior. Després el recupera
ria La Magrana. I aquesta setena
edició ha recaigut enTota la veri-
tat, de Núria Cadenes, de qui
consta a la biografia –i a les resse
nyes que li esperen– que passà
quatre anys a la presó, tot i que
havia quedat desestimada la seva
pertinença a Terra Lliure.
L’auditori d’RBA és ple i, a l’es

cenari, el president del Grup, Ri
cardo Rodrigo, lliura el guardó
ambAdaColau.Així s’inaugurael
festival BCNegra, amb què
aquesta “ciutat lluminosa i medi
terrània no evita les seves parts
més fosques”, segons l’alcaldessa,
“i mira de cara la condició huma
na”. L’anomenada literatura de
gènere sol fer crítica en aquell ti
pus de violència –subjacent, si
lenciosa i quotidiana– que només
pren protagonisme en una trama
truculenta. N’hi ha que menys
preen la novel∙la negra oberta
ment, i tant se val si presenten un
programa a la televisió pública i
han convidat un dels seus autors.
Carlos Zanón era amaquillatge, a
punt d’entrar al plató de Libros
con uasabi per parlar de Marley
estaba muerto, quan Sánchez
Dragó li va dir que l’entrevistaria
Anna Grau perquè ell havia estat
incapaç de passar de la tercera
pàgina. Després, a la introducció
del programa, el presentador ad
metria sense pudor que va inter
rompre la lectura perquè no li in
teressen els llibres d’entreteni
ment. Vegeulo online i no us
perdeu el gran moment de Za
nón, quan es queixa: “Cursi? Jo
no sóc cursi!”.
Però tornem a la festa. Com

sempre hi ha més menjar que
convidats, i més beure que men
jar. L’exconseller d’exUnió, Ra
monEspadaler, demanaunacopa
de vi. Hi ha JaumeCollboni, José
Montilla, i un etcètera tan variat

com el càtering. El canapè més
perillós és el bombó líquid de
whisky sour (sobretot si no saps
que és líquid i li fas una queixala
da en comptes de ficarte’l sencer
a la boca). La setmana passada
una comitiva de llibreters i perio
distes anàaSuèciapervisitar l’es
criptor Jonas Jonasson, que pu

zuelo comenta alguns vídeospro
pagandístics que, amb estètica de
PS4 –foc, oracions i kalàixni
kovs, una mar de llibertat i l’ho
ritzó per conquerir–, sedueixen
els joves perquè s’incorporin a la
lluita com qui passa de pantalla.
Finalment, Eduard Yitzhak ex
plica el paper fonamental i fona
mentalista de la religió, en la que
considera la Tercera Guerra
Mundial.
Al públic hi ha Albert Estrada,

editor d’Ausa, que va publicar un
llibre d’art mesopotàmic i babilò
nic, segons em diu Víctor Amela
cinc dies abans de guanyar el Ra
mon Llull. El terrorisme islàmic
ha destruït totes les peces que re
collia aquell volum; ostentosa

ment, per de
mostrar el seu
poder. Però hi
ha altres ma
neres d’erosio
nar la cultura.
No es conside
ren criminals,
ni tan sols peri
lloses.
Raig Verd

recull a Cultu-
ra en tensió sis
reflexions so
bre la contra
dicció que es
dóna quan es
tats i mercats
promocionen
unproducte de
pau i consum,
mentre que els
creadors pre
tenien fer una
denúncia o ex
pressar les se
ves inquietuds.
Coordinats per

Jordi Oliveras i presentats per
l’editoraLauraHuerga, els autors
debaten a La Calders: Lucía
Lijtmaer i Nando Cruz, Joan M.
Gual i RubénMartínez en substi
tució de César Rendueles. Tan
quen l’acte Ramon Faura i Mari
na Garcés. “La Marina agafa el
micro com una cantant de rock”,
sospira Isaac Monclús. “Hauria
de ser presidenta de la Gene”,
xiuxiueja Martí Sales. Ella parla
tan bé com escriu i com pensa:
“La cultura crea un món en un
món que no ens acull”. I recordo
els refugiats, la condició humana
i els crims contra la humanitat. I
que el temps acaba capgirantho
tot amb una burla.!
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Saló del Tron Al
Palau de Capitania
(a l’esquerra)
Eduardo de Pozuelo
i Jordi Bordas
presenten Objetivo:
califato universal de
Libros de Vanguar
dia

A la Calders
Presentació de
Cultura en tensió
amb l’editora Laura
Huerga, i els autors
Lucía Litjmaer,
Nando Cruz, Joan M.
Gual i Rubén Martí
nez

Crims de tinta
Núria Cadenes, amb
el premi a la mà per
Tota la veritat, que
rep de Ricardo
Rodrigo i Ada Colau
amb l’aplaudiment
(dreta) de Paco
Camarasa

blicarà la nova novel∙la a Cate
dral. L’editora anterior, Isabel
Martí, li va regalar fa un temps
una gallina anomenada Sant Jor
di. Nevava sense parar i un dels
presents s’interessà per Sant Jor
di. Jonassonels vaensenyar el ga
lliner. Buit. Una guineu s’havia
menjat les gallines. La dels ous
d’or també?
Partits polítics que funcionen

com a bandes organitzades. Una
Europa que maltracta, espolia i
expulsa a qui hauria de donar re
fugi. El crim ja no surt només a la
secció de successos, i deixa pale
sa la falta de respecte que l’ésser
humà té pels seus semblants. So
vint és òbvia, com la violència

masclista o el terrorisme.Dilluns.
Saló del Tron del Palau de Capi
tania. No veig el tron enlloc, però
sí miralls altíssims de marcs dau
rats, i retrats de senyors impor
tants amb perruques blanques, i
homes seriosos amb corbata, i
militars. A primera fila seu l’ins
pector general de l’exèrcit, tinent
coronel Ricardo ÁlvarezEspejo,
acompanyat del conseller d’Inte
rior, Jordi Jané.
Enuna tarimavellutada, els au

tors d’Objetivo: califato universal
(Libros deVanguardia) donen les
claus per entendre el gihadisme.
Jordi Bordas recorda que la ma
jor part de les víctimes són mu
sulmans. Eduardo Martín de Po

Tot assajantHamlet

Infàmia

Autoridirector:PereRiera
Llocidata: laVillarroel, 27.1.2016

JOAN-ANTON BENACH

No em voldria equivocar assenya
lantque,enelmarcdel teatrecatalà
contemporani, Infàmia, dePereRi
era, l’obra que s’acaba d’estrenar a
la Villarroel, és la que proposa una

reflexiómés ambiciosa sobre l’ofici
teatral. Concretament, sobre l’ofici
d’intèrpret teatral. És del tot evi
dent que Riera, com sempre, ha
pensat en el públic pel qual escriu i
queli soldemostrarunaatencióno
tablementgenerosa.Peròenaquest
cas, juntamentambelcomúdelses
pectadors interessats en les obres
que van més enllà de l’entreteni
ment banal, els actors del país són
els destinataris naturals d’Infàmia,
atèsqueenelsdiàlegsquetenenlloc

entre els quatre intèrprets del text,
hi ha una interpel∙lació directa i
constant sobre la manera d’exercir
lapròpiaactivitatprofessional.Fins
i tot, sobre lapròpiavocació.
Després de dues setmanes de ro

datge, l’obra s’ha estrenat perfecta
ment ajustada en tots els elements,
d’acord amb la rigorosa exigència
de Pere Riera. La confrontació en
tre aprenents i mestres que hi ha a
Infàmia es troba des de la primera
escena: Sara, una actriu jove (Anna
Moliner) i Aleix, un actor jove
(Francesc Ferrer) estan assajant
Hamlet, undiàleg entre el príncep i
Ofèlia, sobre el qual aboquen una
ardència inqüestionable. No han

passat ni tres minuts quan arriba,
ambganesdebrega,EvaDolç (Em
ma Vilarasau), actriu acreditada,
allunyada dels escenaris, autoritat
màximade l’acadèmia on es prepa
renels futurs intèrprets.
No recordo cap drama anterior

queexigísaEmmaVilarasauunpa
per semblant al d’aquesta dona, la
qual ha metabolitzat en actituds
agres, seques, fins i totagressives, la
penaper lapèrduadelmarit.Actriu
de gran prestigi, Eva ha abandonat
el teatre i com a professora és una
autèntica Rotenmeyer per als seus
alumnes.“Devegades,enllocdepa
raules sembla que bordi”, diu Toni
(Jordi Boixaderas), un col∙lega seu

que intenta inútilment que retorni
al teatre. Entaforat per sorpresa en
el modest espai docent on té lloc
l’acció,Tonihad’improvisarunpa
perd’ensenyantdeSaraiAleix, ien
tre ell i l’Eva, i entremig de frag
ments de Hamlet, flueix una lliçó
impregnada d’una ètica professio
nal i d’una cultura de l’esforç enco
miables. Amb dos treballs magis
trals de Vilarasau i Boixaderas i
dues bones actuacions de Ferrer i,
sobretot, d’Anna Moliner, Infàmia
podria ser la rèplica honesta i bri
llant de Pere Riera aL’home de tea-
tre que Thomas Bernhard escrigué
el 1985 amb les armesmalèvoles de
lacrueltat i el sarcasme.!
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La crònica literària de la setmana: de la Barcelona negra i criminal a l’‘Objetivo: califato universal’


