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La “revolució interior” de Roc Casagran

trenca la seva relació amb la Clàu-
dia, el Llull s’ho replanteja tot, com 
viure sense reproduir pautes del 
passat”, explica l’autor sabade-
llenc. “Es va traient capes de preju-
dicis i busca altres maneres d’esti-
mar, sense importar-li si estan ben 
vistes o no”, afegeix. Aquesta “re-
volució interior”, repensar com 
ens relacionem amb els altres, és, 
segons l’escriptor, la manera de co-
mençar qualsevol revolució social 
des de baix. “Plantejar-nos com es-
tablim les relacions personals és 
important perquè, si no, les vivim 
per pura inèrcia”, diu l’autor de 
L’amor fora de mapa.  

L’escriptor i poeta ha escollit fer 
servir la primera persona. “Ho he 
fet perquè volia intentar que el lec-
tor es posés en la pell del protago-
nista”, argumenta. Casagran prefe-
reix no parlar de novel·la generaci-
onal. “És un posicionament vital, 
parlo d’allò que conec, i fer-ho a 
través de personatges de trenta-i-
pocs anys és una manera de retra-
tar el món”, explica.  

L’amor fora de mapa no es limi-
ta a la narrativa. Cada capítol con-
té dos poemes, i Borja Penalba i Mi-
reia Vives han convertit els versos 
en cançons que formen part d’un 
nou disc amb el mateix nom que la 

novel·la. Durant la presentació del 
llibre a la premsa van mostrar un vi-
deoclip, enregistrat a València, amb 
una de les cançons. Entre els “figu-
rants” es podien veure David Fer-
nàndez i Empar Marco.  

Llibre, poesia i música  
“Quan vaig començar a idear la no-
vel·la vaig somiar a poder fer-ho, ai-
xò, incloure poesies i cançons –re-
corda Casagran–. Fa temps que de-
fenso que la poesia agrada però no 
arriba a la gent. Incloure poesia en 
una novel·la és un bon mecanisme 
per introduir-hi les persones que 
tenen aversió a agafar un llibre de 
poesia”.  

Més connexions amb Llull 
Sembla que l’ombra de Llull perse-
gueixi Casagran. Mentre escrivia 
L’amor fora de mapa li va arribar 
l’encàrrec de Sembra Llibres d’es-
criure una versió moderna d’El lli-
bre de les bèsties del savi mallorquí. 
El llibre, il·lustrat per Aitana Car-
rasco en blanc i negre, ja va per la 
tercera edició, segons explica Joan 
Carles Girbés, l’editor de Sembra 
Llibres, l’editorial valenciana que 
arribarà aquest març als dos anys 
de vida. El nom del protagonista no 
és l’únic que Casagran ha “manlle-
vat” de Llull. Com El llibre de les 
bèsties, L’amor fora de mapa es di-
videix en set capítols.  

Casagran és autor, entre d’altres, 
del llibre de poesia L’ombra queixa-
lada (Pagès, 2010) i de les novel·les 
Austràlia (Columna, 2007) i Ara que 
estem junts (Columna, 2012).e

Roc Casagran  
a la llibreria 
Documenta de 
Barcelona, on 
es va presentar 
el seu nou 
llibre,  
L’amor fora de 
mapa, editat 
per Sembra 
Llibres.  
PERE TORDERA

L’escriptor es qüestiona a ‘L’amor fora de mapa’ les maneres d’estimar i relacionar-se
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La primera imatge de L’amor fora de 
mapa (Sembra Llibres) és un vàter. 
“Són les torres d’ivori d’avui dia”, 
escriu Roc Casagran (Sabadell, 
1980). L’escriptor i poeta continua 
fent una reflexió sobre la impossi-
bilitat de viure en una reclusió infi-
nita, perquè els poetes també s’han 
de guanyar la vida i perquè “sense el 
món no hi ha poemes”. El personat-
ge principal del llibre tampoc aspi-
ra a viure amagat sota una closca. 
De fet, es diu Llull en homenatge a 
Ramon Llull: “M’agrada jugar amb 
els noms, és una reivindicació de la 
nostra cultura i arrels, però també 
he escollit el nom de Llull perquè 
ell va abandonar la família per co-
nèixer altres realitats, volia apren-
dre preguntant als altres”, assegu-
ra l’escriptor. Qüestionar-ho tot és 
precisament el que fa el Llull de Roc 
Casagran, amb qui l’autor compar-
teix edat –té trenta-i-pocs anys– i 
passió per la poesia.  

L’amor fora de mapa comença en 
un lavabo, en un hotel de tres estre-
lles d’Alacant, i amb una ruptura: el 
Llull, un poeta amb una feina gri-
sa, deixa la seva relació amb la Clàu-
dia, una activista social, i comença 
a replantejar-se les relacions amo-
roses, els amics i la família. A la no-
vel·la té una gran importància un 
segon personatge, l’amic de l’ànima 
del Llull, l’Elgar, un guitarrista 
d’origen bosnià que es guanya la vi-
da en una funerària. “Una vegada 
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Les ‘nenes’ ocupen els 
pupitres d’‘El Florido Pensil’ 

de passar”. L’espectacle mostra 
l’adoctrinament de la dictadura 
franquista a partir del dia a dia de 
cinc nenes d’uns 9 o 10 anys: una fi-
lla d’un roig que està exiliat, una fi-
lla de comerciants benestants, una 
altra nena que ve d’un entorn rural, 
etc. El text parteix de la premissa 
que l’escola és el reflex de la societat 
i de la seva ideologia dominant, que 
establia que la dona estava natural-
ment destinada al matrimoni i a les 
feines domèstiques. Aquest siste-
ma, que “més que educació era an-
tieducació, dogmatisme i rentat de 
cervell”, segons Isabel Rocatti, va 
marcar la vida de les nenes de la 
postguerra i la seva concepció del 
món i del seu rol a la societat.  

Una herència pesada 
La dictadura va establir una educa-
ció diferenciada entre nens i nenes, 
d’acord amb la inferioritat intel·lec-
tual i creativa de la dona que defen-
sava el règim: una bestialitat. Fer-

Roser Batalla, Lloll Bertran, Victòria Pagès, Isabel 
Rocatti i Mireia Portas a la Granja Viader. EFE

nando Bernués recorda que “les do-
nes van patir les injustícies més evi-
dents i violentes”. Tant el director 
com les actrius consideren que el 
muntatge estableix paral·lelismes 
amb l’actualitat, ja que “l’herència 
de la ideologia masclista en el ter-
reny domèstic encara s’arrossega 
avui dia”, diu Victòria Pagès. “És 
una herència que costa molt treu-
re’s de sobre”, afegeix Rocatti. 

Les cinc actrius coincideixen en 
l’opinió que interpretar aquestes si-

tuacions dramàtiques i tràgiques 
des d’una mirada infantil i innocent 
permet donar “una dimensió més 
crítica i còmica” a la història. Alho-
ra, com explica Lloll Bertran, les ac-
trius també interpreten uns perso-
natges adults a qui poden “caracte-
ritzar a partir del record” que en te-
nen. Mireia Portas recorda que 
l’espectacle està dirigit a tots els pú-
blics, tant a la generació que va viu-
re aquella època i “ho veurà com un 
remember” –i que alhora va ser “molt 
sàvia per no transmetre aquests va-
lors a les generacions següents”–, 
com a les més joves, que han de saber 
que això no els queda tan lluny. 

L’adaptació teatral, de Kike Dí-
az de Rada, es va representar per 
primer cop el 1996. Un any després, 
Guillem-Jordi Graells va fer-ne la 
versió catalana, que es va convertir 
en un èxit a la cartellera, amb 
100.000 espectadors. L’obra es va 
representar als teatres Victòria i Po-
liorama, després se’n va fer una gira 
de 200 funcions arreu de Catalunya 
i l’any 2001 encara va tornar al Te-
atre Borràs. També se’n va fer una 
pel·lícula el 2002. Ara torna al Po-
liorama, en versió femenina, fins al 
6 de març.e

TEATRE

Coincidint amb el vintè aniversari 
de l’estrena de l’adaptació teatral 
d’El florido pensil, el Teatre Polio-
rama recupera aquell retrat de l’es-
cola nacionalcatòlica que va fer An-
drés Sopeña el 1994, però ho fa des 
del punt de vista de les nenes. En 
aquesta ocasió, l’espectacle estarà 
protagonitzat per Roser Batalla, 
Lloll Bertran, Victòria Pagès, Mire-
ia Portas i Isabel Rocatti, i codiri-
git per Fernando Bernués i Mireia 
Gabilondo.  

El florido pensil recollia amb en-
giny diverses cites de llibres de text 
de l’època franquista, comentades 
per un nen narrador amb un toc 
d’humor, per escenificar el sistema 
educatiu de l’escola de la postguer-
ra. Lloll Bertran veu l’obra com “un 
viatge a un passat molt passat de 
voltes i que encara no ha acabat 
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Violència 
“Més que 
educació era 
rentat de 
cervell”, diu 
Isabel Rocatti


