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■ ‘Bèsties’ del Baró d’Evel i ‘Rhümia’ 
guanyen els premis Zirkòlika de circ 

La companyia Baró d’Evel Cirk, dirigida per Blaï Mateu 
i Camille Decourtye, va rebre ahir el premi Zirkòlika al 
millor espectacle de circ per l’extraordinària Bèsties. 
La companyia de pallassos Rhum i Cia obté el III Gran 
Premi BBVA Zirkòlika de Circ –dotat amb 16.000 
euros per a quatre actuacions– per Rhümia. Més 
premis de la nit de circ: la Industrial Teatrera, per 
Nàufrags; els trapezistes La Fem Fatal; l’emergent 
Jessica Martín; la companyia Eia, per inTarsi; Circ 
Bover, per Vincles, i el fotògraf Manel Sala, àlies Ulls.

■ “Art, cultura i luxe”: Jordi Clos exposa 
50 peces maies a l’Hotel Claris

Una màscara olmeca de 2.000 anys d’antiguitat, 
utilitzada en rituals funeraris, és la peça més valuosa 
de les 50 obres de la cultura maia que l’hoteler i 
col·leccionista d’art Jordi Clos mostra al públic de 
forma permanent a l’Hotel Claris de Barcelona. Els 
maies i l’esplendor d’Amèrica inclou recipients i joies 
ceràmiques amb elements decoratius, a més de 
figures de déus, guerrers i xamans d’altres cultures 
mesoamericanes –la seva col·lecció és de 300 peces–. 
“Creiem en la relació entre art, cultura i luxe”, afirma.

■ Toti Soler, cap de cartell d’un FIMPT 
de Vilanova que ajustarà els decibels 

El Festival Internacional de Música Popular i Tradicional 
de Vilanova i la Geltrú modificarà els concerts de la 
plaça de la Vila –amb un escenari cobert, limitadors 
acústics per sota dels 85 decibels i fi de festa a 
mitjanit– per acatar la sentència judicial que abans ja ha 
afectat el Nowa Reggae, el Vida i el Tingladu. Del 14 al 
16 d’octubre se celebraran uns quinze concerts, amb 
Toti Soler, Sabor de Gràcia, la Cobla Catalana dels Sons 
Essencials i Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries.

■ Petits Camaleons ofereix 103 
concerts adaptats als més petits 

Macaco, Sopa de Cabra, Ramon Mirabet, Oques Grasses, 
Obeses, Gossos, Quimi Portet, The Penguins, Pep Sala o 
Animal són algunes de les bandes que actuaran al 
cinquè festival Petits Camaleons, al recinte del Teatre-
Auditori de Sant Cugat. Es podran veure 103 concerts 
en nou escenaris, tot adaptat als nens, amb horaris 
diürns, bona visibilitat, decibels més baixos i concerts 
més curts. Esperen superar els 6.000 espectadors. 
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“Alliberar-te pot arruïnar  
la vida dels teus fills”

Una de les particularitats del llibre 
és que l’argument és mínim. Fins 
i tot quan fa les classes d’escriptu-
ra creativa sembla que la Faye no 
doni consells als alumnes. 
Està fet amb tota la intenció del 
món. La narradora pràcticament no 
s’expressa perquè es dedica a xuclar 
les històries dels altres. A més, A 
contraluz mostra una realitat pa-
ral·lela que no es regeix per la des-
cripció de tot el que hi passa. No te-
nia cap sentit fer una novel·la sobre 
les classes d’escriptura creativa. 

És un llibre ple de petites històri-
es, com aquella en què una mare de 
família agafa mania al seu gos i 
sempre que pot li pega. L’animal 
acaba fugint de casa. 
A les meves novel·les sempre hi sur-
ten animals perquè no parlen i el 
món es comporta diferent al seu 
voltant. Els animals permeten ex-
plicar històries objectives. Són tes-
timonis silenciosos de realitats que 
de vegades són dures. 

¿Diria que les històries de parelles 
i fills que surten al llibre estan 
marcades per l’escepticisme? 
El matrimoni té moltes cares i se’n 
poden donar una gran quantitat de 
versions. El fet que situï el llibre a 
Atenes té a veure amb aquella lite-

ratura precristiana que ja parla 
d’estructures familiars destruï-
des: hi sortien fills que maten les 
mares, dones que maten els ma-
rits... Va ser en aquest clima que 
va néixer la democràcia. A con-
traluz intenta respectar aquesta 
atmosfera. Volia parlar sobretot 
d’una ruptura i de com ens com-
portem quan passa. El pròxim lli-
bre on surt la Faye es diu Transit 
i se centra en els efectes que cau-
sa als nens: el patiment i la cru-
eltat que viuen.  

A contraluz transmet ansietat. 
Alliberar-te pot arruïnar la vida 
dels teus fills.  

El llibre va ser precedit per Af-
termath. ¿Hi ha dues Rachel 
Cusk, una que escriu ficció i una 
altra que escriu memòries? 
Les consideracions sobre la ma-
ternitat i el divorci les vaig viure 
jo en persona, no em podia inven-
tar personatges. Ara he deixat en-
rere la vergonya i la culpa. Tam-
bé les ganes de triomfar. Em vo-
lia aproximar al no-res i al silen-
ci, aprendre a mirar els altres. 

Com es va sentir durant la polè-
mica al voltant d’Aftermath? 
Sobretot em va frustrar.e
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Rachel Cusk és una de les novel·lis-
tes angleses amb més prestigi i pro-
jecció de l’actualitat. També és de 
les més polèmiques. El 2012 va pu-
blicar Aftermath, on explicava sen-
se pèls a la llengua el divorci del pri-
mer marit: a conseqüència d’això se 
li va penjar l’etiqueta de “la no-
vel·lista més odiada” al Regne Unit, 
tot i que la majoria de desqualifica-
cions, en comptes d’anar dirigides a 
la qualitat del llibre –que era difícil 
de negar–, se centraven en l’autora. 
Després de l’escàndol ha tornat a la 
ficció, i el resultat és A contraluz (Li-
bros del Asteroide), una novel·la on 
una escriptora divorciada i amb dos 
fills fa una breu estada a Atenes per 
donar un parell de classes d’escrip-
tura creativa. La matèria narrativa 
és un singular exercici d’allunya-
ment de l’autobiografia, encara que 
la narradora s’expressi des de la pri-
mera persona. 

La protagonista d’A contraluz gai-
rebé no ens explica res d’ella al 
llarg de les 220 pàgines de la no-
vel·la. ¿Aquesta desaparició era el 
seu repte principal com a autora? 
Sí. No puc treballar en una novel·la 
si no sé absolutament tot el que hi 
posaré. En aquest cas pensava en 
una forma que pogués expressar la 
crisi vital que es dóna a partir dels 
40, quan comences a deixar de creu-
re en tu mateix i en la realitat que 
t’envolta. Em vaig preguntar com 
podia explicar tot això en una no-
vel·la, quan en principi una novel·la 
exposa les coses d’una manera prou 
versemblant perquè te les creguis. 

Volia acostar-se amb convicció a 
un personatge que precisament ha 
perdut les conviccions. 
L’única opció que tenia era explicar 
la seva buidor a través del que li di-
uen totes les persones amb qui in-
teractua. 

No ho havia fet mai abans. ¿Hauria 
pogut sortir-se’n fa quinze anys? 
De cap manera. Escriure és l’eco de 
la pròpia vida. Hi ha persones a qui 
els costa més temps que als altres 
arribar a ser lliures. 

La Faye ha hagut de trencar amb la 
vida familiar –marit i fills– per tro-
bar el seu equilibri. 
M’interessa la lluita per ser lliure 
quan no ho tens fàcil, quan has d’es-
calar una muntanya per arribar a 
descobrir qui ets. És habitual arri-
bar als 40 anys i sentir-te empreso-
nada. Quin sentit té la vida? Què és 
real, de tot el que t’envolta? Són pre-
guntes que m’he fet sovint. 
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Cusk va néixer al Canadà el 1967 però viu a Anglaterra des que tenia 
set anys. Ha escrit nou novel·les i tres llibres de memòries. PERE TORDERA


