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“Els fets són unívocs, 
però les interpretacions 

canvien al llarg dels anys”
¿Va ser aquest detall el que va acti-
var la seva creativitat? 
En part sí, perquè vaig començar a 
imaginar possibilitats narratives. 
Hi ha una frase que a la novel·la atri-
bueixo a un poeta que diu així: “No 
hay fuente más rumorosa que la pa-
labra no dicha, ni libro más extenso 
que el que perdió una página”. 

En el cas de la relació de Carroll 
amb l’Alice i altres nens s’ha parlat 
recentment de pedofília. 
Aquests últims temps Carroll s’as-
socia molt a la seva inclinació pels 
nens. Hi ha molts elements que no 
es coneixen i se simplifiquen al vol-
tant d’aquesta qüestió. A la novel·la 
intento mostrar la resta de proeses 
de l’autor: va inventar un joc de pa-
raules que va precedir l’Scrabble, va 
crear un codi alfabètic i també va fa-
bricar una màquina per poder llegir  
a les fosques. Era una mena d’inven-
tor en sèrie. 

Al llibre, l’assassí actua seguint els 
símbols disseminats a Alícia al pa-
ís de les meravelles.  
Carroll va treballar un món surre-
alista i oníric que també tenia un 
punt sinistre. Alguns dels jocs lògics 
d’Alícia al país de les meravelles ins-
piren l’assassí. També apareixen es-
cenes reformulades, com aquella en 
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Tenint en compte que és argentí, 
l’admiració de Guillermo Martínez 
per Jorge Luis Borges no és cap sor-
presa –de fet, li ha dedicat com a mí-
nim un assaig, Borges y la matemá-
tica (2003)–. Los crímenes de Alicia, 
guanyadora de l’últim premi Nadal, 
que Destino publicarà al febrer,  
s’endinsa en una fascinació més re-
cent, la que té per Lewis Carroll, que 
el 1864 va publicar una novel·la que 
va canviar el curs de la literatura, 
Alícia al país de les meravelles. 

¿D’on neix el seu interès recent per 
Lewis Carroll? 
Em van encarregar un pròleg per a 
un llibre seu que es diu Lógica sin 
pena i, documentant-me, vaig tro-
bar que quan va morir va deixar 
tretze quaderns amb anotacions ín-
times. En principi, l’únic que els va 
llegir tots va ser el nebot de l’autor, 
Stuart Dodgson Collingwood, que 
en va escriure la primera biografia. 
Quatre d’aquests quaderns van des-
aparèixer. En un dels altres, Carroll 
parla de la relació amb Alice Liddell, 
la nena que va inspirar la novel·la. 
Una de les pàgines d’aquest qua-
dern va ser arrencada per la família. 
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què les llàgrimes estan a punt d’ofe-
gar la protagonista.   

No he trobat gaires matemàtics 
que parlin amb tant d’entusiasme 
sobre els jocs de paraules. 
És que són meravellosos. A la lle-
genda del gólem, el rabí dona vida a 
la criatura de fang escrivint-li la pa-
raula emet al front. Quan el vol ma-
tar, esborra la primera lletra: emet 
dona vida; met te la pren. Pensa 
també en l’ADN: les permutacions 
de quatre lletres són la font de tota 
forma de vida biològica. 

A Los crímenes de Alicia hi ha una 
part d’especulació filosòfica d’ar-
rel borgiana. 

Els fets són unívocs, però les inter-
pretacions canvien al llarg dels 
anys. En aquest punt és important 
el conte Pierre Menard, autor del 
Quijote: reescriure l’obra mestra de 
Cervantes paraula per paraula en 
una altra època fa que el significat 
del llibre sigui un altre. 

La seva novel·la vincula l’Oxford de 
finals del segle XX amb el victorià. 
El campus d’Oxford, que conec molt 
bé perquè hi vaig estudiar, és com 
una illa aturada en el temps. Quan 
em miro el passat penso en una fra-
se d’El missatger, de L.P. Hartley: 
“El passat és un país estranger. És 
un lloc on les coses es fan d’una al-
tra manera”.e

Foscor 
“El món de 
Carroll era 
surrealista i 
oníric, però 
també tenia un 
punt sinistre”

Mario Gas, els seus amics i les seves cabòries, a La Gleva

nen forma jurídica. Fins a l’estiu la 
sala programarà onze obres, set de 
les quals són produccions pròpies. 
Mario Gas tornarà al teatre al juny, 
amb Anna Ycobalzeta, per posar en 
escena una nova versió de Poder ab-
solut, de Roger Peña, que es titula-
rà Recòndita harmonia i airejarà els 
draps bruts de la política amb una 
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l’escenari és com un ring de boxa on 
la protagonista s’enfronta a ella ma-
teixa. I es recupera del 25 d’abril al 5 
de maig una peça del curs passat, It’s 
all about the hairstyle, de Marina Pra-
dos i Paula Knüpling, que aborda les 
fake news i els límits de l’art. 

L’actriu Lara Díez, coneguda per 
interpretar Inés Arrimadas i Anna 
Gabriel al Polònia de TV3, hi porta-
rà Omplint el buit, del 8 al 19 de maig, 
una obra on dues dones posen en 
dubte amb què ocupem i malgastem 
el temps. I Estigmes, de Concha Mi-
lla, del 6 al 17 de març, relata el ca-
mí frustrat d’una dona que vol ser 
mare però no pot. Nadie lleva lazos 
por ellos, de Pedro Cánovas, amb di-
recció de Pep Molina, eleva el to de 
la politització amb un muntatge de 
dos únics dies (29 i 30 de maig) que 
critica l’oblit de les minories socials 
que són a les presons: “No ha sigut 
fins que han començat a entrar-hi 
homes de negocis i polítics que s’ha 
parlat de la injustícia de la presó 
preventiva i de pares que no veuen 
els fills”, lamenta Cánovas.e

TEATRE

“Estem en un moment difícil i l’ene-
mic és a tot arreu; és quan ve molt de 
gust estar en llocs petits i humans 
on pots ser tu mateix”, explica l’ac-
tor i director teatral Mario Gas, que 
aquest dimecres enceta l’any del Te-
atre La Gleva, la petita sala de Sant 
Gervasi que al setembre va rebre el 
premi Catalunya de teatre. Gas re-
cuperarà Amici miei del 9 al 27 de 
gener, una vetllada en forma de con-
versa informal entre amics on, amb 
Bárbara Granados al piano, recitarà 
textos, cançons i poemes des d’un 
escenari a tocar del públic, cada dia 
amb un convidat diferent: “Serà un 
espai per xerrar sobre el que no 
m’agrada i està passant al nostre 
voltant, i reflexionar sobre el que 
significa dedicar-se al teatre”. 

Amici Miei serà a partir d’ara el 
nom de la productora teatral de La 
Gleva, que acollirà espectacles pro-
pis i aliens de companyies que no te-
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forta crítica al masclisme. Roger Pe-
ña també estrenarà a La Gleva el seu 
nou text, Dolç, del 20 al 31 de març, 
on planteja com afrontem els casos 
d’immigració il·legal quan se’ns co-
len a casa.  

Carme Sansa protagonitzarà Pri-
mera història d’Esther, una versió de 
l’obra d’Espriu que servirà d’home-
natge als deu anys de la mort del dra-
maturg Ricard Salvat, de l’1 al 17 de 
febrer. Tancarà la temporada el fla-
mant guanyador del premi Josep Pla, 
Marc Artigau, amb l’homenatge a les 
havaneres El meu avi no va anar a Cu-
ba, del 17 de juliol al 4 d’agost.    

Un laboratori de creació jove 
La Gleva també serveix de residència 
per a algunes companyies joves. És el 
cas d’Aura al Pou, que estrenarà Chi-
nabum, del 20 de febrer al 3 de març, 
una comèdia sobre com els mil·len-
nials s’enfronten a un món que no els 
escolta a partir de quatre noies que es 
queden atrapades en un bar xinès. 
Del 3 al 14 d’abril, Laia Alberch pre-
senta Así empezó la guerra, en què 


