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Olivier Bourdeaut, últim fenomen literari
francès, inspirat per un tema deNina Simone

Unanovel·la
quecanta

XAVI AYÉN
Barcelona

Johavia estat sempre, des
demolt petit i fins fa po-
quíssim, un autèntic fra-
cassat, havia fracassat
absolutamententot”,co-

menta Olivier Bourdeaut (Nantes,
1980) al luxós hotel privat de Bar-
celona on l’ha instal·lat la seva edi-
torial. “No se’n rigui: ni tan sols no
vaig acabar l’escola, i del fracàs es-
colarvaiganarsaltantalfracàspro-
fessionalial’amorós,unrerel’altre
i tambésimultanejant-los.Aquesta
novel·la és la primera cosa que em
surtbéen36anys.Caltenirpacièn-
cia a la vida, oi?”. Ara, tot sembla
una anècdota dissenyada pel seu
assessor d’imatge: la seva novel·la
Esperando Mister Bojangles (Sala-
mandra) ha venut 300.000 exem-
plars, s’ha traduït a 35 països i ha
estat la gran sorpresa de la tempo-
radapassadaaFrança.
Una dona boja, molt boja, però

rabiosament divertida i seductora
arrossega al seu abisme de colors
un home, el pare del narrador, al
seutornunnenqueviuenunafesta
perpètua,senseescola,sensehora-
ris,preparant(idegustant)còctels,
coneixent artistes, polítics i in-
tel·lectuals en les situacions més
extravagants i amb un ocell exòtic
demascota. “Elnenés feliç, vesqui
nohoseria!Elqueconverteix lavi-

daenunacosabonicaés la gent es-
bojarrada, els que fan somiar. La
història és una fantasia meva per-
quèacasaeratotelcontrari:elmeu
pare era molt estricte, no podíem
parlarniaixecar-nosde la taula”.
Bourdeauthaescritel llibreaAl-

tea (Alacant), on viu. “Abans vaig
escriure una novel·la cínica, vio-
lenta i llarga... i cap editor nome la
va voler publicar. Així que ara he
fet el contrari: una novel·la llumi-
nosa, breu i irònica”. Llavors pas-
sava per “una davallada amorosa,
vaig abandonar París i me’n vaig
anar,derrotat, acasadelsmeuspa-
resaAltea.Voliaqueeltextm’aixe-
qués lamoral”.
Ladonanoténinomjaqueelseu

marit l’hi canvia cada dia, com un
jocmés del seu amor esplendorós,
entreellsesparlensempredevostè
i rivalitzant en enginy. Passa que
“undia, ellaes tornaboja i,malgrat
això, ell decideix seguir al seu cos-
tat”. Primer, això sí, l’envia a un
manicomi, però després els dos
tramaran la seva fuga. El llibre és
unamenadeBergmanalrevés:una
donacauenlabogeriaiaixòtécon-
seqüències en la seva parella i el
seu fill. Però, en comptes dedepri-
mir-se, el lector s’encomana d’una
estranya eufòria. “La fantasia té
sempre un peu entre la raó i la bo-
geria”, afirma, per admetre des-
prés la paradoxa que el més asse-
nyatde tots siguielnennarrador.

Les seves influències han estat,
d’una banda, “Francis Scott Fitz-
gerald, lasevavidapersonaldefes-
ta i malenconia, algú que aconse-
gueix l’èxit, es casa amb Zelda, vi-
uen una vida sumptuosa i després
de la crisi del 1929 continua escri-
vintelmateix...peròjanointeressa
aningú”.L’altraempremtaésladel
Truman Capote d’Esmorzar amb
diamants.
“Si vostè està trist i escolta Mr

Bojangles, lacançódeNinaSimone

–conclou Bourdeaut– s’accentua-
rà la seva malenconia. Però si està
eufòric,vostèsesentiràencaramés
content”.Éselquepassaambelseu
llibre,“quehihaquiveufrívol iale-
gre i qui el veu trist i profund; això
és perquè treu el que cadascun
porta dins”. Fem la prova i escol-
tem el tema del senyor Bojangles,
algú que salta “tan alt tan alt” que
devegades toca suaumentel cel. “I
knewamanBojangles /andhedan-
ced foryou/ inwornout shoes...”.!

DAVID AIROB

Olivier Bourdeaut fotografiat en un hotel de Barcelona

Arco tanca les
portes amb
més de 100.000
visitants
Arco2017va tancarahir lespor-
tes després de ser visitada per
més de 100.000 persones i, tot i
que no hi ha xifres de vendes, sí
que se saben d’algunes adquisi-
cions institucionalsocorporati-
ves, cosa que parla d’una recu-
peraciódelmercatde l’art.
ElMuseuNacionalCentred’Art
Reina Sofia, en el terreny insti-
tucional, ha adquirit un total de
18 obres d’11 artistes, nacionals i
estrangers, per un total de
389.200euros.Entred’altres,ha
comprat treballs de caràcter
històric, com els d’Eloy La-
guardia i Mathias Goeritz, per-
tanyents a l’escola d’Altamira;
així com treballs deMladen Sti-
linovic, Ferran García Sevilla,
Anna Oppermann, Anne-Marie
Schneider iAdrianaBustos.
A aquestes s’hi afegeixen altres
compres institucionals i corpo-
ratives aArco, entre les quals fi-
guren les realitzades per la
Col·leccióBancSabadell, laFun-
dació EDP, Mariana i Eduardo
Hochschild, la Fundació María
CristinaMasaveuPeterson,Des
Moines Art Centre, Artium i el
MoMadeNovaYork. /Efe EMILIO NARANJO / EFE

Sense
teatre
Teuzzone

Intèrprets:PaoloLopez,Marta
Fumagalli, Sonia Prina, Furio
Zanasi, RobertaMameli, Aurelio
Schiavoni, CarloAllemano
Direcció:Jordi Savall
Lloc idata:GranTeatredelLiceu
(24 i 25/II/2017)

JAUME RADIGALES

Teuzzone no és comparable amb
Orland furiósoambFarnace, però
síunamostramésdelVivaldiope-
rístic, tan poc prodigat.
Una vegada més, cal agrair al

mestreSavall l’oportunitatde fer-
nos-la conèixer en un teatre com
elLiceu,pocprocliua l’òperabar-
rocaopreclàssica.EnmansdeSa-
vall i de Le Concert des Nations,
qualsevol partitura té garanties
de qualitat. En aquest cas no va
decebre, gràcies al gust exquisit
del mestre d’Igualada i dels solis-
tes seleccionats per interpretar
aquesta òpera, ambientada a la
Xina, iestrenadaaMàntuael1719.
EstrobaafaltarenSavallel sen-

tit teatral quan aborda el gènere
operístic. Esclar que Teuzzone és
undrammapermusica adscrit als
rígids esquemes de l’òpera serio-
sa, peròes va trobar a faltar aquell
plus de genialitat que Savall des-
til·la en altres empreses.
L’equip de solistes va complir

amb sentit unitari, sense que nin-
gú sobresortís. Correcció de con-
junt davant un públic contingut
en el torn d’aplaudiments. El bar-
rocnoesposabéalLiceu. Imenys
en versió de concert.!

ÒPERA


