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CRÍT ICA DE TEATRE

Lydie Salvayre, Goncourt 2014, torna a Lleida per presentar el seu assaig ‘7 dones’

Retrat de l’escriptora coratge
PAU ECHAUZ
Lleida

Lydie Salvayre (Autain
ville, 1948) és ara ma
teix una de les escripto
res més rellevants de

França, dos anys després que
aconseguís el premi més impor
tant del parnàs hexagonal, el
Goncourt, amb una novel∙la, Pas
pleurer, de la que s’han venut uns
700.000 exemplars. L’escripto
ra, filla d’exiliats republicans, de
pare andalús i mare catalana, de
la Fatarella, ha estat a Lleida, on
va presentar la traducció catala
na d’un llibre anterior, 7 dones
(Pagès Editors, 2015), un assaig
personal sobre set escriptores
que Salvayre admira, set exem
ples de dones que “confonen la
vida amb l’escriptura, però que
mai no s’agenollen, que tenen el
coratgedenoplorar”.
El llibre recrea la vida i l’obra

d’Emily Brontë, Djuna Barnes,
Sylvia Plath, Colette, Marina
Tsvetàieva, Virginia Woolf i In
geborgBachmann.“Aquest llibre
va sorgir arran d’una crisi perso
nal que m’impedia d’escriure.
Vaigdecidir tornara llegir les au
tores que m’havien tocat durant
elsmeusanysd’adolescència i jo
ventut. Quan vaig acabar emvaig
adonarque la forçaquem’havien
donat feia anys continuava intac
tadinsmeu ivaigvoler sabermés
coses de la seva vida llegint cor
respondència, cartes, biografies.
Crecquehecontestat lapregunta
del que significa escriure des de
la condició de dona”. Salvayre
agafa l’exemple de Sylvie Plath,
“queaconsegueix introduir l’olor
de la cuina, d’unes sabatilles ve
lles o el plor dels nens en els seus
poemes, una líricade la quotidia
nitat i, tot i això, qui obté tots els
elogis és el seumarit; només se la
reconeixerà després de la seva
mort”. Amb l’excepció de Colet
te, totes les altres tenen vides i fi
nals tràgics. “Però són dones que
no cedeixen. Marina Tsvetàieva
escriu una carta a Boris Paster
nak en què li explica les dificul
tats en què es troba, però de sob
te, apunta: “Noplorar”.Tsvetàie
va hauria pogut cedit davant de
Stalin i hauria estat admesa en la
cultura oficial soviètica, però no
ho fa. És més, afirma que “no es

tracta de viure i escriure, sinó de
viureescriure, tot en un”. És la
integritatd’aquestesdoneselque
m’admira”.
L’escriptora francesa apunta

que “ambelmeu llibrem’agrada

ria posar en qüestió el postulat
proustià que només importa
l’obra, no pas la vida de l’escrip
tor”.
El llibre és només literatura

perquèSalvayrefuigdel’etiqueta
feminista, peròmostra la seva sa
tisfacció perquè 7 dones estigui
inclosaenunacol∙lecció,LoMar

racoblau, dirigidaper la catedrà
tica de la Universitat de Lleida
Àngels Santa, “de llibres escrits
perdones, sobredones i per ado
nes”. “La crisi d’escriptura pot
desesperarte, però també és un
temps per llegir, per viure. És
comundesert fecund”.
7 dones va salvar l’escriptora

del guaret literari, ja que va recu
perar la passió per l’escriptura i
l’èxit amb Pas pleurer, premi
Goncourt. Molts crítics van res
saltarne l’ús del fragnol, el llen
guatge dels exiliats espanyols,
mig francès, mig espanyol. “De
petitavaig sentirmolteshistòries
en l’ambient republicà on vivia, a
més de l’experiència dels meus
pares. No vaig haver d’esfor
çarm’higaire”.Lanovel∙lanarra,
entre altres escenaris, l’estiu del
1936 aLleida, “unaciutat que, se
gons el meu oncle Josep, era un
formiguer revolucionari, l’exem
ple que vol per transformar la vi

da al seu poble, la Fatarella”. Sal
vayre ressalta que, a la seva no
vel∙la, Lleida hi apareix amb el
nomdeLerima,unrecurs literari
que s’omet en la traducció espa
nyola, queoptaperbatejar la ciu
tat amb el seu autèntic nom en
castellà.
Elcomponentbiogràfic témolt

pes en l’obra de Lydie Salvayre,
pseudònim de Lydie Arjona, el
seunomrealodeLydieWallet, la
seva identitat de casada. És auto
rad’un llibre,B.W., dedicat al seu
marit, l’editor Bernard Wallet,
que als seus 62 anys es va veure
afectat per una ceguesa. Si se li
pregunta en quin corrent literari
encaixa, Salvayre confessa que
està entusiasmada pel barroc es
panyol i cita Quevedo com un
dels seus autors favorits. Creu
que la sevaobra ésunabarrejade
la passió literària espanyola i el
classicisme volterià de la prosa
francesa.c

MERCÈ GILI

La narradora, que té els seus orígens a la Fatarella, divendres a Lleida

Fúria abraonada
MariaEstuard

Autor:F.v.Schiller; versió
idirecció:SergiBelbel
Llocidata:TeatreLliuredeGràcia
5/V/2016)

JOANANTON BENACH

Crec que el cara a cara apassionat i
apassionant entre Maria Estuard
(Sílvia Bel) i Isabel I (Míriam Ala
many) que es duu a terme al Lliure
deGràcia el recordarà lamevama
la memòria per la mateixa raó per

la qual aquesta memòria recorda
proubél’idènticcombatverbalque
el 1990 hi hagué entre Anna Liza
ran iMaifeGil.
Parlo de la culminació de laMa

riaEstuarddeFrederichVonSchi
ller (17591805) que té lloc a l’esce
naquartadel’actetercer,unabara
lla dialèctica entre la reina
d’Escòcia empresonada i Isabel
d’Anglaterra quehistòricament no
s’ha pogut documentar, però que
l’autor alemany–abocat a un infla
mat romanticisme– no es resistí a
imaginar entre dues dones que co
neixienelpoder i que,mésenllàde

lapolítica, eren, perdamuntde tot,
dues personalitats intel∙ligents, fu
riosamentabraonades.
Per si calgués, que no cal, l’esce

na fóra la revàlida de Sergi Belbel
coma expert director d’intèrprets,
amés de confirmar el gran ofici de
Míriam Alamany i de coronar Síl
via Bel al capdamunt de l’star sys
tem format per una corrua d’es
plèndidesactriuslocals.Novoldria
que ho interpretés com unmalefi
ci, però penso que li costaràmolt a
la Bel millorar els seus 15 o 20 mi
nuts gloriosos, durant els quals in
tenta estovar el cord’acerde la rei
na anglesa, afalagar després la va
nitat de la seva reial carcellera i,
finalment,davant la impertorbable
enemiga, llançardamunt Isabel els
insults més afuats, com llampecs

carregats d’odi i de verí. Belbel
se’ns presenta en aquesta oportu
nitatcomaresponsabledelaversió
deMariaEstuard,amésd’assumir
ne ladirecció.En laprimera funció
ha sabut concentrar el drama en el
conflictecentral,susceptibledeser
explicat amb set personatges quan
a l’originalde l’autorn’hihaviadis
set. I en el muntatge que dirigí Jo
sepMontanyèsel 1990, tretze.
Aquest darrer fou un espectacle

històric, entre altres raons, perquè
sesustentavaenlatraducciódeFe
liuFormosa, el granerudit i presti
giós coneixedor del teatre ale
many, clàssic i contemporani. I bé,
ara mateix, l’espectador de Maria
Estuard no sap en quina traducció
esbasa laversiódeBelbel, siésono
laques’usàel1990.Entotcas,però,

el nomde Feliu Formosa no es po
diaometredecapmaneraambmo
tiude lanovaestrenadelLliure.Si
lenciarlo crec que equival a
menystenirun fet cabdal de lanos
traculturaescènica.
Com a director, Belbel ha acon

seguit, un adequat moviment d’in
tèrprets, enmigde la suggestivaes
cenografia de Glaenzel. Reines a
banda, l’actuació d’alguns d’ells
penso que és especialment relle
vant: la d’Àlex Casanovas, compte
de Leicester, temerari jugador a
dues cartes; la de Jordi Banacolo
cha,carcellerdel’Estuard, ladeljo
ve Marc Rius com aMortimer... A
un segonpla, pel seumenor paper,
se situa ladidadeMaria,FinaRius,
i el gran Carles Martínez, el servi
dord’Isabel,unpèlmassasinistre.c

El Saló del
Còmic tanca
amb rècord
de públic i
més vendes
EFE Barcelona

El Saló del Còmic de Barcelona
va tancar ahir les portes de la
34a edició, en què ha retut ho
menatge als vuitanta anys del
mestre Francisco Ibáñez, i ho va
fer ambunnou rècord de públic,
118.000 visitants, 5.000 més que
el 2015, i amb un augment de
vendes que alguns editors xifren
fins i tot en un 40%.
L’organització compleix així

les seves expectatives per a
aquesta edició, que s’havia plan
tejat com la “més ambiciosa”,
amb un augment de la superfície
expositiva, fins als 45.000 me
tres quadrats al recinte Fira
Montjuïc, i del nombre d’es
tands i del programa d’activitats
al voltant del món del còmic,
cada vegada amb més adeptes,
com s’ha pogut comprovar per
les cues que s’han format cada
dia.
Carles Santamaria, director

del Saló, va explicar a Efe que el
balanç “és realment positiu”,
amb un creixement progressiu
del nombre de visitants i de l’ac
tivitat, que consolida al certa
men com la principal cita del
sector a Espanya, en què creixen
també els vincles amb el món de
l’audiovisual i els videojocs.
Malgrat que no va voler avan

çar xifres globals, Santamaria va
assenyalar que la sensació entre
les editorials presents per les
vendes fetes durant els quatre
dies del saló són bones, i que
es continua així amb la recu
peració que es va produir l’any
passat.
Més enllà de l’enrenou creat

per la retirada d’uns dibuixos de
l’exposició de l’Injuve, dels
quals l’organització no en tenia
coneixement i que va considerar
pornogràfics per a un certamen
per a tots els públics, els prota
gonistes veritables han estat
Francisco Ibáñez, pare de Mor
talelo y Filemón, a qui s’ha dedi
cat una exposició monogràfica, i
el nordamericà Frank Miller,
que ha estat firmant llibres tots
els dies del Saló.c

Amb ‘7 dones’,
Salvayre va sortir
del guaret literari
i va recuperar la
pulsió per l’escriptura


