
que havia passat i va fer tot el possi-
ble per tapar-ho com més aviat mi-
llor per salvaguardar la seva –aques-
ta sí– confortable butaca política.
 A més, una sentència judicial 
va confirmar al seu dia que els cos-
sos de les víctimes es van barrejar, 
que hi va haver negligències a l’ho-
ra d’identificar els cadàvers i que du-
rant mesos les famílies dels morts 
van estar vetllant altres persones. 
Malgrat això, Trillo va ser premiat. 
Per la incapacitat que té Mariano 
Rajoy per decapitar els lleials, pro-
bablement se li va ocórrer que allu-
nyar-lo ja era en part una reprimen-
da. I el va enviar a patir a una zona 
exclusiva de Londres. 
 El president del Govern ha des-
patxat l’informe del Consell d’Estat 
al·legant que no l’havia llegit però 

que, sigui com sigui, l’accident del 
Iak-42 ja va ser «substanciat judicial-
ment» i que va tenir lloc «fa moltís-
sims anys». Ni una paraula per a les 
famílies.

Falta d’escrúpols

L’actual ministra de Defensa, Ma-
ría Dolores de Cospedal, té a la mà 
l’oportunitat de fer les coses millor, 
donant una mica de consol als que 
van perdre els seus éssers estimats. 
Molt malament li ha d’anar per fer 
bo Trillo. Negar la precarietat del Iak-
42 i accelerar una repatriació ficant 
aleatòriament els cossos en taüts és 
una atrocitat i denota una falta d’es-
crúpols gairebé insuperable que, 
per descomptat, no es mereix una 
ambaixada. H 

F
ederico Trillo sempre ha si-
gut un individu sinistre. 
Era l’emissari del PP per a 
aquelles feines que es fan 
entre bastidors: destituir 

aquest o empènyer a dimitir l’altre, 
oferint contrapartides tretes de la 
màniga. Fins i tot dissenyava les es-
tratègies judicials encaminades a 
espantar la sospita de la corrupció. 
Sent un tipus tan religiós, sorprèn 
l’absència de compassió en la gestió 
de l’accident del Iak-42, que el 2003 
va causar la mort de 62 militars es-
p a n y o l s  q u a n  t o r n a v e n  d e 
l’Afganistan. Fins i tot Bárcenas va 
arribar a declarar davant del jutge 
que li va donar a Trillo diners negres 
per pagar la defensa dels comanda-
ments militars imputats. L’exminis-
tre va negar fins a la sacietat qualse-

vol responsabilitat en el sinistre 
amb un discurs altiu que, tant de 
temps després, només pot ser quali-
ficat de repugnant. 
 El Consell d’Estat, presidit pel 
Partit Popular, acaba de dictaminar 
per unanimitat que el Ministeri de 
Defensa que dirigia Trillo sí que va 
tenir responsabilitat en l’accident 
aeri. L’avió no estava en condicions 
–sosté aquest organisme–, Defensa 
ho sabia i no va fer res per evitar-ho. 
 En els mesos posteriors al sinis-
tre, vam haver de sentir Trillo dir que 
el transport era «confortable», que 
tot s’havia fet bé i que convenia dei-
xar de jugar amb el dolor dels altres. 
Segur que ell va tenir accés a la ma-
teixa informació, o més i tot, que el 
Consell d’Estat. Per tant, va mentir 
o, sent piadosos, va minimitzar el 

Rematar 
els morts
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«No soc la típica dona 
bonica dalt del trapezi»

En lloc de l’habitació pròpia que Virginia 
Woolf reclamava per a les dones que volien 
escriure, Griselda Juncà (Sant Feliu Sasserra, 
1982) ha trobat un trapezi propi des del qual 
expressar-se. Aquesta poezista (de poeta i tra-
pezista) és una de les artistes d’Invisibles, el 
21è espectacle del Circ d’Hivern de l’Ateneu 
Popular 9Barris que es pot veure a Barcelona 
fins al 22 de gener.

–Va estudiar Humanitats i Teoria de la Litera-
tura. No és un perfil habitual en el circ. 
–La meva iaia, la meva mare i la meva tia són 
grans lectores i fans de Jane Austen i les ger-
manes Brönte. Elles em van transmetre la 
passió per la literatura. Sempre vaig agrair 
aquest espai de lectura individual i silenci-
ós, perquè era una nena molt hiperactiva. 

–Va estudiar a l’Escola de Circ Rogelio Ri-
vel i després trapezi a Londres. Ni les Hu-
manitats ni el circ s’acostumen a recoma-
nar per guanyar-se la vida.
–No m’agrada això de «guanyar-se la vida»; 
la vida no es guanya, es té. No he pensat 
mai amb què em guanyaré la vida, sinó 
què m’agrada fer.
 
–¿Què hi ha de literari en la seva manera de 
fer trapezi?
–Sempre m’ha agradat l’obra de poetes 
suïcides com Alejandra Pizarnik i Sylvia 
Plath i suposo que això em surt sense vo-
ler. M’atrau la seva fragilitat tan forta, això 
d’estar a l’abisme, de no poder viure dins 
teu, que el món em dolgui. Pizarnik escriu: 
«Em sento com dansant en el tall d’un gani-
vet». La poesia crea aquestes imatges amb 
paraules, però el circ les té de debò.  

–El trapezi com a metàfora de la vida.
–El trapezi és un element dur, molt dolo-
rós, i les trapezistes anem plenes de feri-
des que no vull dissimular. La meva feina 
parteix de la meva experiència com a do-
na, beu de totes les dones i té a veure amb 
l’amor per nosaltres mateixes. No soc la tí-
pica dona bonica dalt del trapezi. Allà a 
dalt l’important no és el que sembles, sinó 
el que transmets. 

–El seu número de trapezi a Invisibles 
transmet dolor.
–És un crit de denúncia davant l’absurdi-
tat del món. Al principi se’ns va plante-
jar que parléssim dels refugiats, però el 
tema m’anava gran. Si una cosa no la vius 
en carn pròpia, per més que opinis seguei-
xes sense tenir-ne ni idea. La vida és fugi-
da i és canvi i ens va semblar que una ma-
nera d’acostar-nos amb sinceritat al tema 
era buscar de què fugim cadascun de nos-
altres.

–¿I de què fuig vostè?
–De les màscares intel·lectuals, dels eslò-
gans i dels estereotips. Fujo d’un món que 
no entenc i intento anar a l’essència, que 
és un mateix. En el circ no pots amagar qui 
ets, perquè quan jugues amb la poètica del 
risc és millor que siguis tu mateix.

–¿Fer circ és fugir del sistema?
–El circ sempre ha estat fora del sistema, és 
una forma de vida on he trobat llibertat i 
solidaritat. Jo no salvo vides, però intento 
que el que faci sigui coherent amb el que 
penso i sento. Potser si suméssim totes les 
nostres microcoherèncias podríem canvi-
ar alguna cosa. H

–Tan hiperactiva que la van posar a córrer.
–Vivia a Sant Feliu Sasserra, un poble del Llu-
çanès que llavors estava molt aïllat i l’únic 
que hi havia per respondre a la meva pul-
sió física eren les curses populars. Fins als 20 
anys vaig ser atleta.

–Corria els 400 i 800 metres llisos i va ser 
subcampiona d’Espanya júnior, però ho va 
deixar.
–Soc molt curiosa i apassionada i necessi-
tava una cosa que, a més de moure’m, em 
permetés comunicar. Un dia, fent ioga, vaig 
veure un trapezi: «¡Vull ser allà a dalt!», vaig 
pensar. Vaig anar a veure l’espectacle Rodó 
a l’Ateneu 9Barris –on actuava Joan Ramon 
Graell, que ara dirigeix Invisibles amb Joan 
Arqué– i vaig decidir dedicar-me al circ. 
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‘Poezista’. Llicenciada en 
Humanitats i Teoria de la 
Literatura, ha creat un 
número de trapezi que 
és pura poesia.

Griselda 
Juncà
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