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“Chirbes és l’escriptor de la traïció”

moderada pel periodista i exdipu-
tat de la CUP David Fernàndez al 
Conservatori del Liceu. Com és ha-
bitual, va deixar anar unes quantes 
frases lapidàries. N’hi va haver de 
collita pròpia, com ara: “Enriquir-
te a costa dels diners públics és més 
greu que posar el millor tros de po-
llastre al teu fill durant un sopar 
d’aniversari”. També hi va haver es-
pai per a la cita, quan va recordar 
aquella roda de premsa en què Sil-
vio Berlusconi, acusat de mil i una 
irregularitats, va proclamar: “La 
veritat no canvia res”. I el pitjor de 
tot, segons feia memòria Fernàn-

dez, és que “no hi va haver rescaba-
lament ni reparació ni res de res”. 
En el món que retraten els llibres 
de Chirbes, amb una escriptura im-
pol·luta, lloada per Joanjo Garcia 
–l’autor d’Aquell agost amb punt fi-
nal (Bromera, 2015)–, hi havia tam-
bé molta incomoditat: “En els mi-
llors moments aconsegueix trans-
vasar al lector el patiment de les si-
tuacions que retrata”. 

L’últim participant de la trobada, 
Juanjo Braulio, autor d’El silencio 
del pantano (Ediciones B, 2015), va 
donar interessants pistes interpre-
tatives sobre Chirbes: “Se li deia que 

era l’escriptor de la corrupció i de 
la crisi, però per a mi és l’escriptor 
de la traïció. I sovint parla d’aque-
lla generació que a la dècada dels 90 
rondaven els 40 anys. Era una gene-
ració bífida: o s’havien acomodat al 
poder o s’havien fet ionquis. Com 
deia el fotògraf Alberto García-Alix, 
mentre uns ens col·locàvem, els al-
tres pensaven on es col·locarien”.  

El purgant de la memòria 
Juanjo Braulio va reivindicar una 
de les novel·les d’abans de la consa-
gració de Chirbes, Los viejos amigos 
(2003). “Va d’uns amics que es reu-
neixen trenta anys després d’haver 
viatjat a Madrid per formar una 
cèl·lula del Partit Comunista –va 
dir–. S’han quedat calbs i estan 
grassos. El més important, però, és 
que ja no són el que eren. Hi ha una 
frase que sintetitza el que ha passat 
en part de la societat valenciana 
dels últims anys: “Prefirieron cu-
rarse con la medicina del olvido en 
lugar de aprender con el purgante de 
la memoria”.  

Tant els tres novel·listes de la 
taula rodona com David Fernàndez 
van coincidir a descriure una soci-
etat que s’havia “desindustrialitzat 
apostant per la rajola” i que, a base 
del “familiarisme amoral” dels pa-
ïsos mediterranis, va anar creant 
“uns vincles de lleialtat que van es-
devenir vassallatge i servilisme”, 
segons va resumir Aliaga. Per a Jo-
anjo Garcia, no n’hi haurà prou as-
sumint els errors: “Hem de resol-
dre la manca d’identitat valenciana 
que arrosseguem des de fa dècades, 
i la novel·la pot ser un bon espai per 
a la cohesió”.e

David Fernàndez va moderar la taula rodona amb Xavier Aliaga, Joanjo Garcia i Juanjo 
Braulio, tres nous valors de la novel·la negra valenciana. CÈLIA ATSET
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Cada vegada que se li de-
manava quina era la 
“força més negra de 
l’Univers”, Albert Eins-
tein donava la mateixa 

resposta: “L’interès”. BCNegra va 
dedicar ahir a la tarda una jornada 
a indagar en els personatges negres, 
les motivacions mesquines i la so-
cietat moguda per interessos poc 
nobles que retraten bona part de les 
novel·les del desaparegut escriptor 
valencià Rafael Chirbes.  

“És un autor que es va situar en 
contra de l’establishment i dels cor-
rents socials i que va generar una 
obra literària, en molts sentits mo-
dèlica, que ha començat a valorar-
se des de fa poc –recordava el peri-
odista i novel·lista Xavier Aliaga, 
que s’ha estrenat fa relativament 
poc en el gènere negre amb Dos me-
tres quadrats de sang jove (Alrevés, 
2014)–. Chirbes no va ser un autor 
que fes vida social d’escriptor, no va 
participar de les capelletes i va ser 
obsessivament íntegre. No es va co-
mençar a sentir reconegut fins que 
va rebre el Premio Nacional de nar-
rativa el 2014”. Era l’última de la 
llarga llista de distincions que va 
aconseguir la novel·la En la orilla 
(Anagrama, 2013). Malaurada-
ment, Chirbes va morir el 2015, 
després d’un càncer de pulmó.  

Aliaga va ser un dels quatre par-
ticipants en la taula rodona d’ahir 
Els foscos fonaments de la corrupció, 
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“Chirbes no va 
participar de 
les capelletes 
literàries”, diu 
Xavier Aliaga

El Sismògraf d’Olot serà més 
llarg i buscarà nous públics

per una trobada de hip-hoppers i les 
acrobàcies dels francesos Bivouac a 
la plaça de toros d’Olot. El tema amb 
el qual han relligat tots els especta-
cles és el benestar, i això inclou àm-
bits com l’esport, la comunitat, la 
salut i l’educació.  

La vuitena edició del Sismògraf 
s’ampliarà més enllà dels quatre di-
es del festival i tindrà vuit rèpliques 
–seguint amb el llenguatge volcànic 
propi del festival i de la comarca– 
des del març fins al maig. En total, hi 
haurà uns 40 espectacles, entre els 
quals cinc estrenes de coproducci-
ons pròpies i dos muntatges inter-
nacionals, com el dels danesos He-
llo Earth, que a Life in the universe 
s’enduran el públic a viure una ex-
periència sensorial al natural.  

 Uns 40 programadors assistiran 
al festival el primer cap de setmana 
d’abril, una xifra que es doblarà grà-
cies a una trobada de professionals 
internacionals que el Mercat de les 
Flors ha organitzat a Olot perquè ve-

L’espectacle 
esportiu de 
Cesc Gelabert 
Foot-ball  
es podrà 
recuperar al 
Sismògraf.  
ROS RIBAS 

gin l’aparador de la dansa del país. La 
directora també destaca que s’ha do-
nat suport a més propostes, com la 
trobada músico-dansística d’Inés 
Boza i Giulia Valle, la nova produc-
ció de la Fundación Collado-Van 
Hoestenberghe i una coreografia aè-
ria amb 16 performers de l’Strada Ae-
rial Show. Entre els noms propis 
més coneguts i més estrictament 
dansístics hi ha Erre que Erre, Ca-
mut Band, Mal Pelo, Cesc Gelabert, 
Vero Cendoya, Albert Quesada, el 

duo de Lali Ayguadé amb Julian Si-
card, i l’Esbart d’Olot. També la 
companyia catalana més internaci-
onal, La Veronal. El Sismògraf recu-
perarà el muntatge Siena en gran 
format i n’exhibiran una versió mi-
ni, Siena site. L’objectiu és que “els 
15 o 20 teatres de Catalunya on seria 
possible tècnicament i econòmica-
ment fer Siena”, segons Busquets, el 
vegin i el contractin. I que els espais 
més petits puguin comprar-ne una 
adaptació, però que ningú tingui ex-
cusa per no programar-lo.  

El Pla Integral de la Dansa, aviat 
La creació d’un circuit i, per tant, 
d’un mercat per a aquesta discipli-
na és un dels reptes que, segons va 
assenyalar el conseller Santi Vila, 
haurà de resoldre l’esperat Pla Inte-
gral de la Dansa. Vila va dir que es-
tà treballat i que el vol tenir enlles-
tit aquest 2016. També va afirmar 
que caldrà incrementar el suport als 
teatres del territori perquè ajudin 
a crear públic per a la dansa. De mo-
ment, el Sismògraf manté la dotació 
del 2015, 305.000 euros (125.000 
provinents de l’Ajuntament d’Olot, 
150.000 de la Generalitat i 30.000 
de la Diputació de Girona).e

DANSA

Un espectacle de natació sincronit-
zada, un recorregut pel bosc, un ta-
ller de dansa per a personal sanita-
ri i un partit de futbol ballat. Són al-
gunes de les propostes que forma-
ran part del programa del pròxim 
festival Sismògraf d’Olot, el mercat 
estratègic de la dansa a Catalunya, 
que se celebrarà del 31 de març al 3 
d’abril. L’objectiu d’aquesta cita, 
que dirigeix la incansable Tena Bus-
quets, no és només ser l’epicentre 
de la compravenda de dansa del pa-
ís sinó sobretot convertir-se en un 
motor que eixampli el públic 
d’aquesta disciplina –l’any passat 
van aconseguir 10.000 especta-
dors–. Per això s’obren a tots els es-
tils, formats i generacions, des de la 
dansa tecnològica de Konic fins a 
l’espectacle +45 amb uns quaranta 
ballarins no professionals, passant 
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