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On és l’enterrament
del llibre en paper?

L’APUNT questa com una anècdota sense atenuants. La realitat
és que el plaer de mantenir la intimitat amb un llibre o
amb un persona és gairebé tan important com la de
distanciar-se de tots els aparells que ens porten als lí-
mits de l’addicció. Veure els joves, i els no tan joves,
amorrats a les pantalles resulta patètic, sobretot
perquè els impedeix mirar el cel.David Castillo

Durant la Fira de Frankfurt de fa deu anys, una en-
questa entre mil editors de trenta països va pronosti-
car que el llibre electrònic superaria el de paper el
2018. Com altres vaticinis apocalíptics editorials no
s’ha fet realitat. A més, el llibre electrònic manté unes
xifres discretes. Si els editors l’encertessin sempre, el
seu no seria un negoci de naufragis. Cal recordar l’en-

És evident que docu-
mentant-se s’ho passa bé.
“Molt, em surt la vena
d’historiadora, de rata de
biblioteca, de parlar amb
la gent... En altres obres he
anat a l’edat mitjana i no
pots parlar amb ningú, pe-
rò en aquesta obra sí que
he pogut entrevistar-me
amb gent que m’ha expli-
cat com es vivia a l’illa de
Buda... Per exemple, vaig
parlar amb una neta de
l’últim faroner, Alfredo
Cabezas. I vaig assessorar-

me amb entesos, com Da-
vid Moré –historiador, ar-
xiver i net de faroners–,
amb la família Borés, que
és mig propietària de l’illa
de Buda –l’altra meitat és
de la Generalitat–, amb
gent que encara hi viu...”

Confessa que de vega-
des és dispersa, però tam-
bé metòdica. A més, “ja
per tradició”, rep l’ajut in-
condicional de dos Alberts
i un Marc –marit i fills–,
els primers lectors crítics,
que aporten una valuosa
lectura, cadascun des del
seu àmbit. Però abans de
donar-ho a llegir, com tre-
balla? “Hi ha una idea, que
en aquest cas és el far.
Aleshores començo a veu-
re l’argument. Què expli-
caré? Qui ho explicarà?
Com ho explicaré? Volia
fer una obra coral, amb
molts personatges. Quan
començo a escriure una
novel·la ja sé tot el que pas-
sarà, com si hagués vist
una pel·lícula. Passo
temps sense redactar, em
documento, faig com un
guió, el canvio, me’l vaig
creient, ajusto l’estructu-
ra... i, aleshores, em poso a
escriure, a raig, seguit,
perquè el to i el ritme nar-
ratiu no es trenquin”, de-
talla Roca.

El far té una estructura
molt definida i efectiva.

Està dividida en tres parts
i cada part està formada
per set capítols en què ca-
da membre de la família és
presentat per un narrador
que explica les seves in-
quietuds i les fusiona amb
pensaments del personat-
ge en qüestió. Quan acaba
cada capítol, un difunt de
la mateixa família o algú
que hi estigui relacionat
explica la seva versió dels
fets. “Els vius parlen en
tercera persona, però, des
del punt de vista del perso-
natge, és una mena de se-
miprimera persona; els
morts sí que parlen en pri-
mera persona i poden afe-
gir una informació que els
personatges no reben
–perquè no hi ha res de pa-
ranormal–, però el lector
sí que ho va sabent tot.”

Un dels perills que so-
vint es poden percebre en
les obres històriques o
amb molta documentació
és l’excés d’informació o
que estigui afegida amb
calçador, i que es perdi el
to narratiu i derivi cap al
periodístic. “La tisora ha
d’anar lleugera... De vega-
des hi ha informacions
que t’han costat molt
d’aconseguir i les vols in-
cloure, però després t’ado-
nes que al lector no li inte-
ressen i és millor treure-
les.” I l’obra ho agraeix.

Maria Carme Roca és
una narradora amb un ta-
rannà modest, agradable,
que es nota que s’ho passa
bé escrivint, que ho viu,
que coneix l’ofici, que s’hi
aboca, que treballa tots els
detalls amb constància i
il·lusió. I el premi a tant
d’esforç acaba sent per als
lectors, que poden gaudir
de les seves simfonies nar-
ratives. Bé, en aquest cas,
ella també ha tingut un
premi, merescut i que mai
va malament. ■

“La família dona
molt de joc, en
una novel·la...
i algun mort,
també”, afirma
M. Carme Roca

“És una novel·la
que parla de
forces, de la
força del mar,
imparable, i de la
força de l’amor”

La productora Sixto Paz
sempre ha mirat de cons-
truir històries (siguin
d’autoria anglòfona o cata-
lana) que generin una àm-
plia empatia amb tot tipus
de públic. Demà i dissabte,
a La Planeta, estrenarà
oficialment el monòleg
Les coses excepcionals, de
Duncan MacMillan (amb
qui ja van triomfar amb
Pulmons). Respira aquell
to pròxim però juga amb la
facilitat de no necessitar
ni d’escenografia ni d’un
gran repartiment. Sixto
Paz s’ha unit amb El Ter-
rat perquè aquesta obra
rodi al màxim. Després del
Temporada Alta, Pau Ro-
ca passarà pel Club Capi-
tol. I no descarta que la pe-
ça es desplaci arreu, fins i
tot amb sessions per a es-
tudiants de batxillerat.
Les coses excepcionals
parteix de la llista que el
protagonista comença a

fer, a set anys, per enume-
rar allò que fa joia de viure.
Ho fa des del primer cata-
clisme familiar que ell pot
entendre. I fins a l’edat
adulta. Implicant, íntima-
ment, els que estima.

El contrast en la pro-
posta és constant. Hi ha
moments per a la fantasia
i la nostàlgia que recorden
l’espontaneïtat de Hristo
Stòixkov, el bigoti de Fred-
die Mercury i Son Goku de
Bola de drac. Però també
per als instants de forta in-
tensitat, com l’instant en
què el pare ha d’explicar
d’alguna manera les con-
seqüències d’una depres-
sió de la mare. L’obra creix
amb el personatge durant
tota l’obra, fins a arribar a
l’edat adulta. S’intueix
que sempre amb l’ombra
de la mare, una mena de
culpa que obsessiona i que
fa mirar amb prevenció els
moments d’èxtasi per no
caure en una depressió as-
sassina.

L’obra inclou els espec-

tadors per a situacions
concretes, perquè recitin
algun dels punts d’aquesta
llista d’excepcionalitats o
perquè interpreti el paper
d’algun personatge, sense
aixecar-se de la butaca,
pràcticament. A La Plane-
ta es posaran butaques a
l’escenari per deixar l’es-
pai a tres bandes. També
serà un cas similar al Club
Capitol. Sixto Paz ha vol-
gut tenir el suport d’El
Terrat per poder fer
l’aventura més ambiciosa.

I paral·lelament a la gira
que es faci per Catalunya,
també hi haurà una versió
castellana per Madrid i
l’Estat espanyol (amb un
actor, a confirmar).

Repetir MacMillan
MacMillan és l’autor de
Pulmons, probablement
el seu major èxit al costat
de la celebrada hISTÒRIA
de Jan Vilanova. La pro-
ductora, nascuda el 2013,
es nodreix sovint de dra-
matúrgia contemporània
anglòfona. Tots els mem-
bres de Sixto llegeixen i es
passen recomanacions.
Les coses excepcionals va
ser la primera obra que va
entusiasmar tothom. Six-
to Paz sempre proposa al-
gun tipus de joc amb el seu
públic. Els espectadors del
Capitol que escriguin al-
gun fet excepcional per
viure, després de la post-
funció, rebran un llapis
costumitzat: Si el dona a
algú, aquest tindrà un des-
compte a la taquilla. ■

La productora Sixto Paz estrena al Temporada Alta
‘Les coses excepcionals’, una peça ambiciosa i mínima

Jordi Bordes
BARCELONA

Un mini-Sixto

L’actor Pau Roca, en una breu demostració del seu monòleg lluminós, ahir a la seu d’El Terrat ■ PAU CORTINA/ACN

Un nen comença
a enumerar
detalls per viure,
la nit d’una crisi
emocional
familiar


