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Cos, gènere i ‘performance’ es 
creuen al cicle ‘TRANSaccions’

quatre intèrprets exploren el gène-
re, la nit, l’artificialitat, els rols. 
Aquest treball l’acollirà el Mercat, 
on també hi haurà noms recone-
guts com La Ribot, que presenta 
vuit Peces distingides que formen 
part del seu treball sobre el cos i la 
memòria; Jonathan Burrows & 
Matteo Fargion presenten tres pe-
ces, i El Conde de Torrefiel mostra-
rà la seva visió de la crisi econòmi-
ca amb Escenas para una conversa-
ción después del visionado de una 
película de Michael Haneke.e 

(M)imosa és una recerca del 
gènere des del vogue. PAULA COURT

DANSA

El Mercat de les Flors aborda una de 
les qüestions identitàries més en vo-
ga en l’art contemporani actual a Eu-
ropa: el gènere i el cos en la societat. 
En el nou cicle TRANSaccions reu-
neix al llarg de les pròximes quatre 
setmanes deu espectacles d’artistes 
que tenen llargues trajectòries pe-
rò que gaudeixen de poques oportu-
nitats de mostrar la seva feina als es-
cenaris barcelonins. “Són obres que 
no són noves però són necessàries”, 
afirma el programador Marc Olivé. 
El Mercat vol donar-los visibilitat i 
per això les ha englobat sota un ma-
teix paraigua. TRANSaccions es pot 
descriure en tres eixos: cos, gènere 
i performance. Els artistes també 
comparteixen l’ús d’un llenguatge 
híbrid i molt contemporani.  

Les funcions es repartiran entre 
la Sala Hiroshima –el teatre del Po-
ble-sec que està seguint aquesta lí-
nia de programació– i el Mercat de 
les Flors. Els primers acullen tres 
performers: el radical Ivo Dimchev, 
que trenca la quarta paret; la barce-
lonina Sònia Gómez, i Trajal Har-
rell, que mescla el voguing del Har-
lem queer dels 60 amb la dansa 
postmoderna. La versió XL 
d’aquesta proposta és (M)imosa, on 
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“Un fetus pot sentir converses molt íntimes”

tena de persones van fer cua perquè 
McEwan els firmés la seva última 
novel·la, Closca de nou, publicada a 
Anagrama –amb una traducció en 
català excel·lent, com és habitual, de 
Jordi Martín Lloret.  

“Fa un parell d’anys em trobava 
a la conferència més avorrida del 
planeta (no us diré on era ni qui par-
lava) i em va tocar aguantar-la edu-
cadament durant tres hores –va ex-
plicar–. Va ser en aquest context 

que se’m va acudir una frase, i la 
vaig apuntar de seguida”. La frase es 
va convertir en l’inici de Closca de 
nou, i diu així: “I aquí em teniu, cap 
per avall dins d’una dona”. Així va 
concebre el narrador més jove de la 
història de la literatura, el fetus que 
la Trudy porta a dins, i assisteix, des 
d’una posició privilegiada, a la do-
ble història d’amor de la seva ma-
re. El pare és el John, poeta i editor 
de poesia amb tendència a l’obesi-

Ian McEwan  
va recordar 
ahir que algú  
li havia dit que 
el CCCB “és 
com El castell 
de Franz 
Kafka”.  
MANOLO GARCIA

Ian McEwan presenta ‘Closca de nou’, relectura moderna de ‘Hamlet’ narrada per un nonat 
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Hi ha escriptors que es passen la vi-
da lluitant per aconseguir que la se-
va obra tingui certa repercussió 
 –que aconsegueixi unes vendes res-
pectables, traduccions i bones críti-
ques– i d’altres que han de fugir de 
l’èxit. Fa anys que Ian McEwan per-
tany a la segona categoria. “Sovint 
he de rebutjar la presència en festi-
vals i taules rodones, perquè per so-
bre de tot he de preservar la meva 
feina, que és fer una pròxima no-
vel·la. A més, contràriament al que 
diuen, escriure no és cap tortura: 
t’ho passes molt bé”, va dir ahir al 
CCCB en una conversa amb Anto-
nio Lozano en què no es va despen-
tinar gens ni mica: tot i que digués 
que els dubtes es troben “al centre 
de qualsevol activitat creativa”, 
aquests van quedar fora de l’acte del 
Kosmopolis.  

La trajectòria de McEwan ja su-
pera les quatre dècades –amb èxits 
com Amsterdam, Expiació i Disab-
te– i al seu sentit de l’humor brità-
nic innat, dosificat amb mestria, cal 
afegir-hi una professionalitat impe-
cable. No hi havia pràcticament cap 
cadira buida, i al final una cinquan-
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tat. L’amant, el seu germà Claude, 
treballa en negocis immobiliaris. La 
parella d’adúlters pretén tirar en-
davant un pla pertorbador: acabar 
amb el John per heretar una man-
sió d’estil georgià valorada en vuit 
milions d’euros.  

Posar al dia Shakespeare 
“En aquells moments rellegia Ham-
let i em va semblar que l’argument 
podia encaixar amb el que jo prete-
nia escriure”, va admetre. Closca de 
nou és una actualització de l’obra 
mestra de William Shakespeare. 
“Hamlet és el primer personatge 
modern, ple de dubtes –va dir McE-
wan–. El soliloqui de «ser o no ser» 
inaugura la literatura tal com enca-
ra l’entenem”. McEwan es va deci-
dir a escriure la història d’un fetus 
angoixat i sorneguer perquè era 
“una bogeria enorme” i “un risc”. 
“Aquest personatge només és una 
veu –va dir–. El fetus és un heroi 
existencial: no té religió, ni amics, ni 
cites. Hi pots confiar, perquè sem-
pre et diu la veritat. I pot sentir con-
verses molt íntimes. Té una pers-
pectiva molt interessant dels pares 
mentre fan l’amor. A més, té el penis 
rival del pare a pocs centímetres de 
la seva cara”. En el cas de la novel·la, 
també el del pèrfid tiet Claude.e


