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«Tot va començar amb la
història d’aquest soldat
hongarès i el projecte de
rodar un documental sobre
la seva vida. La seva histò-
ria em va commoure per-
què em va recordar la del
meu avi, un immigrant
georgià que va desaparèi-
xer en acabar la guerra, se-
gurament per haver col·la-
borat amb els nazis», ex-
plicava l’autor.

L’altre ingredient de la
novel·la és Rússia, país
d’on la família de Carrère
és originària: «Trobar-me
en un poblet rus i veure
que el país no ha canviat
gaire, i tornar a escoltar el
que considero la meva
llengua materna em va re-
moure moltes coses. Per
això vaig decidir escriure
un diari en rus, malgrat
que desconec la llengua.»
Part del llibre és una «tra-
ducció» d’aquest diari rus.

Durant el rodatge de Re-
tour à Kotelnitch (gran
premi de la crítica a Can-
nes 2004) es va produir un
fet tràgic: la mort per as-
sassinat d’una noia que els
feia de traductora (un «fet
divers», segons l’escrip-
tor), i una història d’amor
que va viure Carrère i que
va fer que s’inspirés per
escriure una «carta porno-
gràfica» publicada al diari
Le Monde amb unes «con-
seqüències catastròfi-
ques» que s’expliquen en
el llibre. «Vaig rebre gaire-
bé set mil cartes arran de la
publicació de la carta i va
causar un veritable escàn-
dol.» Segons l’autor no és

per una pornografia tècni-
ca, sinó «per la manera de
provocar la realitat molt
particular que no tornaria a
fer».

El personatge clau
d’Una novel·la russa és
aquest avi, l’ovella negra
de la família. Sis anys més
jove que la mare del no-
vel·lista, va desaparèixer
quan van alliberar Bor-
deus, ciutat on vivia i on va
treballar de traductor per
als nazis: «Devia ser exe-
cutat de manera salvatge,
sense cap judici, i des
d’aleshores no en vam sa-
ber res més.» El llibre va
provocar el distanciament
de Carrère amb la seva ma-

re, per qui la història del
seu germà sempre havia
estat una vergonya: «Vam
estar un any gairebé sense
parlar-nos, però ara s’ha
adonat que, finalment, no
passava res i el llibre l’ha
humanitzat.» Respecte del
pare, l’autor considera que
el llibre l’ha apropat, tot i
que no hi apareix gaire.

Carrère no té proble-
mes a l’hora d’assumir
que es tracta d’una obra
autobiogràfica, i cap do-
cuficció com havia fet
fins ara. «Des de sempre
la literatura explica una
història inventada o la
història de la mateixa vida
de l’autor i el que he fet no

és cap moda sinó una pul-
sió.» L’escriptor i gui-
onista va més enllà per dir
que, finalment, el llibre
suposa una mena d’exor-
cisme per matar els fan-
tasmes familiars i sembla
que ha funcionat: «Ara ja
no m’interessa més la his-
tòria del meu avi, és un te-
ma tancat.»

Tanmateix queda obert
el filó rus i l’autor no des-
carta fer una altra pel·lícu-
la sobre el tema: «Tinc la
impressió que l’abisme
entre la Rússia pròspera i
moderna, i la Rússia pro-
funda de províncies, on la
gent viu desesperada, no
deixa d’eixamplar-se.»

Carrère escriu la seva història per
exorcitzar els fantasmes familiars
A «Una novel·la russa» desfà el tabú del seu avi, que va ser col·laboracionista

Emmanuel Carrère, fa uns dies, a l’Institut Francès de Barcelona. / QUIM PUIG

● Com posar fi d’una vegada per to-
tes a aquella història fosca dels nos-
tres avantpassats? Desfer-se de
l’ovella negra que taca el bon nom de

VALÈRIA GAILLARD /  Barcelona la família? L’escriptor francès Em-
manuel Carrère ha trobat un mètode:
escriure-la. Això és el que ha fet a
Una novel·la russa (Empúries / Ana-
grama), en què relata dos anys trau-

màtics marcats per un viatge a Rús-
sia on va filmar un documental sobre
un presoner hongarès trobat 50 anys
després d’haver-se acabat la Segona
Guerra Mundial en un hospital.

PUBLICITAT

La manera més fàcil de trobar un habitatge
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● L’Associació Catalana
per a la Recerca en Ar-
queologia Medieval
(ACRAM) ha escollit la
ciutat de Tarragona per or-
ganitzar el IV Congrés
d’Arqueologia Medieval i
Moderna de Catalunya,
que tindrà lloc el maig del
2010, al Palau Firal.

L’ACRAM convoca
amb una periodicitat qua-
driennal aquesta trobada,

que té l’objectiu de posar
en contacte el major nom-
bre possible de professio-
nals de l’arqueologia i fo-
mentar l’intercanvi d’ex-
periències entre arqueò-
legs, explica Josep Maria
Vila, membre de l’associa-
ció. Ell mateix va signar
aquesta setmana un conve-
ni de col·laboració amb la
tinent d’alcalde de Patri-
moni, Rosa Rossell. El
consistori col·laborarà en

l’organització del congrés
per tal de «fomentar les ac-
tivitats arqueològiques i el
coneixement entre arqueò-
legs i investigadors». El
congrés es dedicarà espe-
cialment a tractar de «les
transicions»: «Les transi-
cions del món antic al món
medieval i del món medie-
val al món modern», apun-
ta Vila. Els quatre dies que
durarà la convocatòria es
presentaran diverses po-

nències i comunicacions.
La previsió és qui hi hagi
200 inscrits. D’altra ban-
da, la regidora va anunciar
que estan impulsant un
projecte per millorar la
museïtzació del pretori de
Tàrraco, especialment la
sala Jaume II, coneguda
com la sala Gòtica, amb
l’objectiu «de donar una
explicació més completa
del que coneixem de la tor-
re medieval».

L’arqueologia medieval i moderna de
Catalunya s’examinarà a Tarragona

C. FILELLA / Tarragona

lguns teòrics han observat des de fa temps
la tendència de prescindir dels números de
circ entesos com una unitat amb un princi-

pi i un final molt pautats. Cada vegada més els exer-
cicis i el vestuari es justifiquen per una idea global
d’espectacle. Cirque du Soleil és potser el paradig-
ma d’aquest circ. El nou espectacle de Cirkid també
és un bon exemple de la desaparició del número
com a tal; com ja va passar en l’anterior muntatge
–Circ de Venècia– de la companyia; també conce-
but amb encert per l’argentí Abel Martín. El mun-
tatge és molt visual; gràcies a una pista d’aigua i
uns sortidors que, combinats amb exercicis aeris,
mostren imatges boniques i plàstiques pel xoc de
l’aigua amb el cos. A més, l’aigua permet introduir
una variació en l’entrada clàssica de la corda que
deixa el públic estupefacte. Aquesta entrada, junta-
ment amb les represes, estan protagonitzades amb
gran dignitat pel pallasso Johnny Bogino, que
s’adapta perfectament a un muntatge ambientat en
el fons del mar que inclou grans animals de plàstic
transportats per homes de negre. Amb aquest es-
pectacle, el madrileny Manuel González segura-
ment s’ha fet definitivament gran com a empresari.
El muntatge és el més complet des del naixement
de Cirkid, l’any 2005; encara que la seva duració
comença a ratllar l’escàndol –només tres quarts
d’hora cadascuna de les dues parts– i es troba a fal-
tar algun número fort. La troupe d’artistes xinesos,
que presenten exercicis de malabarismes amb bar-
rets i salts a l’anella, es veu encara poc madura. Bon
nivell mostra l’equilibrista Cao Xiaoli, la malaba-
rista Shirley i els acròbates d’un número de salts
amb corda. El número d’equilibris de plats xinesos
mereix un punt i apart, ja que estan enganxats. Veu-
re el circ ple és sempre un gran goig, però veure es-
pectadors amb criatures pels passadissos perquè hi
ha més gent que seients fa basarda. L’espectacle es
pot veure, té ritme i és entretingut.
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Circ sense números
� Director artístic: Abel Martín

Dia: 19 d’octubre del 2008

Lloc: plaça de toros Monumental. Fins al gener

MARCEL BARRERA

El pallasso Johnny Bogino durant l’espectacle. / A. PUIG


