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L’actor que es va convertir en 
alcalde de Reykjavík per accident

moments, els meus pares, que no te-
nien gaire formació, creien que era  
idiota i prou”. Gnarr descobreix als 
lectors la Islàndia dels anys 70, aïlla-
da del món occidental però influïda 
pel comunisme soviètic. “Em vaig 
criar en un país molt desorganitzat: 
això té inconvenients, però ens per-
met evolucionar espontàniament –
diu–. Quan era adolescent, per exem-
ple, ser homosexual era impensable. 
Molts dels meus amics gais marxa-
ven a Dinamarca. Ara, trenta anys 
després, Islàndia és el país més gay 
friendly del món”.  

Gnarr ha continuat explicant la 
seva vida a El pirata (2009) i El ban-
dido (2015), encara inèdites en cas-
tellà. “L’objectiu principal 
dels meus llibres és 
contribuir a l’accepta-
ció de la diferència 
–diu–. Tots tenim parti-
cularitats i hem de ser 
tolerants amb els altres”. 
El pròxim llibre de Gnarr 
no tindrà res a veure amb 
el que ha fet fins ara: “Es-
cric un manual d’autoaju-
da per a tothom que vul-
gui participar en la vida 
política del país”. e

Jón 
Gnarr 
(Reykjavík, 
1967) va 
fundar El 
Millor Partit 
el 2009, un 
any abans de 
guanyar les 
eleccions 
municipals. 
RUTH MARIGOT

Jón Gnarr recorda la seva difícil infantesa al llibre de memòries ‘El indio’
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“Sóc un estrany i tota la vida ha sigut 
així: no crec que ara canviï, estic a 
punt de fer 50 anys. Durant una 
època vaig ser humorista, però si em 
comparava amb els còmics que 
m’agradaven trobava que no tenia 
gens de gràcia. També vaig ser actor, 
encara que quan estic entre actors 
no m’acabo de sentir còmode, i em 
passa el mateix quan vaig a un fes-
tival literari a presentar un dels 
meus llibres”. Jón Gnarr escup les 
paraules com un enorme volcà is-
landès en erupció, però la seva lava 
verbal és inofensiva, fins i tot agra-
dable. Ha calgut que passés una dè-
cada perquè El indio, el seu debut li-
terari, sigui traduït: se n’han ocupat 
–amb encert– Rosa Ortiz i Jón Fri-
dik Arason, i el volum l’ha publicat 
Funambulista. Si no fos perquè en-
tre el 2010 i el 2014 Gnarr es va con-
vertir, contra tot pronòstic, en alcal-
de de Reykjavík, el llibre ho hauria 
tingut difícil per travessar les 
fronteres del seu país. 

“Quan el 2009 vaig fundar 
el Besti Flokkurinn [El Millor 
Partit] no tenia cap intenció 
de fer carrera política. Era un 
joc  –admet–. Estava escrivint 
una obra de teatre sobre l’ac-
tualitat del país, i hi havien de 
sortir banquers i polítics. 
Vaig pensar que en comptes 
de portar la gent al teatre, el 
que havia de fer era portar el 
teatre a la gent. Va ser lla-
vors que em vaig inventar un partit 
polític i em vaig presentar a les elec-
cions. Una de les meves grans influ-
ències ha sigut el moviment surre-
alista”. Gnarr va governar durant 
quatre anys i no va ser cap broma. 
“Encara estic exhaust –reconeix–. 
Vaig assumir el mandat electoral 
amb responsabilitat i amb ganes de 
fer feina. No crec en les genialitats ni 
en rendir-se a la primera. Sóc parti-
dari de pencar, pencar i pencar: 
aquesta és la clau de l’èxit”. 

Una infantesa difícil 
El indio no és un llibre oportunista 
aparegut arran de les peripècies de 
Jón Gnarr a l’ajuntament de la capi-
tal islandesa. Se centra, a través de 
capítols breus i amb un sentit de l’hu-
mor senzill i innocent –que pot re-
cordar el del finlandès Arto Paasilin-
na–  en els problemes psicològics del 
petit Jón Gunnar, un nen introvertit 
i desobedient a qui van diagnosticar 
dislèxia: va anar d’un pèl que el nen 
–alter ego de l’autor– no acabés en 
una escola d’educació especial. “Ara 
tenim una consciència més gran de 
síndromes com la d’Asperger i del 
trastorn per dèficit d’atenció i hipe-
ractivitat –comenta–. En aquells 
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Una literatura 
minúscula, però  
amb premi Nobel

Arriben molt poques novetats 
d’autors islandesos en català, i 
fins ara sempre s’han traduït par-
tint d’una segona llengua. Recent-
ment ha passat amb Arnaldur In-
dridason i amb Hallgrímur Helga-
son. Encara que la islandesa és 
una literatura petita, cal recordar 
que té un premi Nobel de literatu-
ra, Halldór Laxness,  autor prolí-
fic –contes, teatre, novel·la, me-

mòries, poesia– 
l’obra del qual recor-
re gran part del se-
gle XX. Va debutar 
el 1919 amb 17 anys i 
va morir el 1998, 
poc abans de fer-ne 
96. Entre les seves 
millors novel·les hi 
ha El concierto de 
los peces i Gente in-
dependiente, totes 
dues publicades 
per Turner .
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Carles Canut i Joan Pera. D. RUANO

Shakespeare  
com a pretext

TEATRE

‘La taverna dels bufons’  
TEATRE ROMEA 228 DE DESEMBRE 

La taverna dels bufons vol ser 
un homenatge als actors 
que interpretaven papers 
còmics a les obres de Willi-
am Shakespeare i, per ex-

tensió, a tots aquells que assumeixen 
aquests personatges, els pallassos i 
clowns. Un homenatge protagonitzat 
per dos dels bufons més coneguts del 
teatre elisabetià i membres de la com-
panyia de Shakespeare, Robert Armin 
(Joan Pera) i William Kempe (Carles 
Canut), tots dos força enfadats amb 
l’autor, que, pensen i diuen, no va valo-
rar mai les seves grans qualitats inter-
pretatives malgrat ser ells qui donaven 
vida als seus drames i comèdies. 

Amb el pretext de commemorar el 
quatre-cents aniversari de la mort del 
Gran Bard, Martí Torras Mayneris i 
Denise Duncan han imaginat una 
dramatúrgia de recosits de frases del 
poeta al servei dels dos bufons allot-
jats, temporalment, a la taverna del 
títol a l’espera d’una redempció que 
els obri les portes del paradís, destí úl-
tim, vam entendre, dels grans tràgics. 
Martí Torras i Denise Duncan reivin-
diquen, però, els actors i no els arque-
tips còmics de Shakespeare, ja que si 
no no s’entén que hagin prescindit 
justament de la gràcia i comicitat 
d’aquells personatges que sens dubte 
reuneixen l’enginy i la poesia de l’au-
tor. I és així que, ja davant del mateix 
Shakespeare (Dafnis Balduz), Armin 
i Kemp passen una mena d’examen 
en què, lluny d’assumir grans papers 
còmics, com són els enterradors de 
Hamlet, el Tríncul de La tempesta o el 
Llança d’Els dos cavallers de Verona... 
en lloc d’això, interpreten fragments 
de les tragèdies de manera seriosa. Ai-
xí certifiquen, doncs, que per accedir 
a l’Olimp del teatre no n’hi ha prou 
sent un bon clown, i malbaraten final-
ment  el pretès homenatge. M’agra-
daria recordar un fragment de Nit de 
Reis. “És un talent [el del bufó] tan di-
fícil d’aconseguir com el del savi. La 
bogeria que es manifesta per parau-
les assenyades és enginyosa, mentre 
que els assenyats, si es tornen bojos, 
perden per sempre el seu seny” (Ac-
te III - Escena I).e

Crítica

BARCELONA
SANTI FONDEVILA


