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«Em fascina  la forma 
com està escrita. És un 
viatge, i més amb Lima, 
un director intuïtiu que 
arrisca», diu l’actor

GUARDÓ LITERARI

Patricio Pron s’emporta l’Alfaguara
3 L’escriptor argentí guanya el premi per la novel·la ‘Mañana tendremos otros nombres’

ELENA HEVIA 
MADRID

Amb un record emotiu a Claudio 
López Lamadrid, la 22a edició del 
premi Alfaguara (dotat amb 
154.000 euros) va distingir l’escrip-
tor argentí Patricio Pron, un autor 
de la casa que va ser justament un 
dels escriptors que l’editor recent-
ment traspassat va impulsar a Es-
panya, perquè és a Madrid on resi-

deix. Sota plica i sota el títol d’una 
novel·la de Max Frisch, No soy Stiller, 
es va revelar un d’aquests llarguís-
sims títols als quals tan habitual és 
Pron. En aquest cas, Mañana tendre-
mos otros nombres, que el jurat va des-
tacar com «la fascinant autòpsia 
d’una ruptura amorosa, que va més 
enllà de l’amor i és el mapatge sen-
timental d’una societat on les rela-
cions són un producte de consum». 

Pron va saludar la seva dona des 
de l’estrada rient, com per demos-
trar que el seu present no té res a 
veure amb les experiències de desa-
mor que presenta una novel·la que 
va confessar inspirada per les seves 
velles experiències i per les d’al-
guns dels seus amics. 

Juan José Millás, president del ju-
rat, va precisar que els protagonis-
tes sense nom, que Pron només de-

nomina com a Ell i Ella, «són bas-
tant conscients de la seva alienació, 
de la malversació dels seus senti-
ments que caracteritza l’època con-
temporània». Aquesta intenció va 
ser acceptada per l’autor argentí, 
que assegura que en els últims anys 
la seva escriptura s’ha enfrontat a 
un despullament i essencialitat 
que, en aquesta ocasió, ha incidit 
en els noms propis. Gens necessaris. 

«Em vaig adonar que sobraven els 
noms i per aquesta raó em vaig ado-
nar que aspirava que el llibre tin-
gués un abast universal». 

Segons Pron, la seva intenció ha 
sigut parlar de coses que confluei-
xen en «el que habitualment no 
pensem quan pensem l’amor». Per 
ell, el paradigma amorós és cada ve-
gada més complicat i poc té a veure 
amb la idea de família que hi havia 
en la seva adolescència. «Avui es for-
men noves parelles i noves formes 
d’amor i crec que la literatura ha de 
donar resposta a aquests models i a 
com definim el consens social en 
un moment de transició». Segons 
l’autor, per aquesta raó aquesta no-
vel·la només podia ser escrita en 
aquest moment. 

L’argentí es nega a admetre que 

ESTRENA A LA SALA BECKETT

Sergi López 
debuta amb 
53 anys en el  
teatre de text
3 L’actor protagonitza ‘El chico de 
la última fila’, de Juan Mayorga

MARTA CERVERA 
BARCELONA

A
Sergi López, la gent el co-
neix principalment per les 
seves pel·lícules o per les 
obres de teatre de creació. 

Fins ara, el teatre de text, on brilla la 
paraula i s’aprofundeix en idees, no 
havia acabat d’encaixar en l’agenda 
de l’actor de Vilanova i la Geltrú. La 
Beckett ha aconseguit seduir-lo per 
fi, als 53 anys, amb un text fascinant 
del premiat Juan Mayorga que diri-
geix l’aclamat Andrés Lima, que tam-
bé s’estrena a la sala barcelonina. 
Tots dos van treballar junts fa anys a 
Animalario amb Últimas palabras de 
Copito de Nieve, Hamelin y Alejandro y 
Ana. Lo que España no pudo ver del ban-
quete de la boda de la hija del presidente, 
coescrita amb Juan Cavestany. 

López (El laberinto del fauno, Harry, 
un amigo que os quiere, Lazzaro feliz) in-
terpreta a El chico de la última fila un 
professor de literatura fascinat per les 
històries d’un alumne amb un do per 
a l’escriptura. Míriam Iscla encarna la 
seva dona i Anna Ycobalzeta i David 
Bagués, la família de classe mitjana 
on dirigeix la seva atenció aquest jove 
autor en potència (Guillem Barbosa), 
adolescent desorientat amic del fill 
de la parella (Arnau Comas).  

«Per a mi és molt estrany co-
mençar a assajar el 10 de desembre 
per estrenar el 23 de gener. Estava 
acostumat a estar un any assajant 
les meves peces», comenta López. 
«Això ho vaig fer amb uns Pastorets, i 
llavors tenia apuntador, no com 
ara, amb aquest text contemporani 
i modern». Per a ell, el procés ha re-
sultat «tota una experiència». Més 
enllà del seu personatge, el va se-
duir l’obra. «És una història merave-
llosa. Em fascina la forma com està 
escrita. És un viatge, i més de la mà 
d’Andrés [Lima], un director in-
tuïtiu que arrisca». Per la seva part, 
Iscla, encantada amb el seu marit 
en la ficció, afegeix: «A l’escenari 
s’escampa una cosa molt lúdica. Es 
trenquen quartes, terceres, segones 
i primeres parets». 

 
EL GERMEN DE LA HISTÒRIA / Realitat i 
ficció s’encavalquen en aquest acla-
mat text portat al cine per François 
Ozon amb En la casa (2012). Mayorga 
hi mostra com un alumne de 16 
anys aconsegueix sorprendre el seu 
professor. La història que li explica 
el fascina no només per l’estil, sinó 
pel seu interès per la família del seu 
company i en especial, per la mare 
d’aquest, per qui sent una atracció 

irrefrenable. Però ¿fins a quin punt 
és real el que explica? Aquest miste-
ri és un dels atractius de la peça 
que, a diferència de la pel·lícula, 
està servida per Lima d’una manera 
menys fosca i més lúdica. 

«És una experiència poètica i fes-
tiva d’enorme intensitat. Vaig dis-
frutar molt en l’assaig general», ha 
confessat l’autor. Ell, que va ser pro-
fessor de matemàtiques de secundà-
ria, explica que un episodi en la seva 
època d’ensenyant va donar origen 
al text. «Estava corregint un examen 
de fraccions i en vaig veure un que 
posava: ‘Juan, no puc contestar-te 
perquè no he estudiat res, però estic 
jugant molt bé a tennis. Dimarts 
vaig sortir al Marca. Seré un campió 

i tu i jo anirem a celebrar-ho’». Tot i 
que en realitat, diu, aquesta història 
podria ser diferent, ja que gent de la 
seva família la recorda d’una altra 
manera. Sigui com sigui aquest de-
tall, també deixa clar que en la vida 
passa com en l’obra: una cosa és el 
que ens succeeix i una altra com ho 
expliquem. «El text parla de com la 
vida es va convertint en ferment de 
relats que ens envolten, ens traves-
sen i es constitueixen en una cosa 
fonamental». 

L’escenografia de Beatriz San 
Juan reprodueix, amb una cortina 
i pocs elements, els dos espais on 
transcorre tot: la casa i l’escola. 
Per Lima, El chico de la última fila re-
flexiona sobre l’art i la vida. «Assis-

D’esquerra a dreta, Guillem Barbosa, Arnau Comas i Sergi López, en un moment de l’obra.
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deesi

H i ha un parell de frases que 
t’haurien de fer sospitar 
(fins i tot córrer i no mirar 

enrere) en un entorn laboral. Una 
és: «Has de disfrutar-ho. Viure-ho. 
Sentir-ho teu. No t’ho pots agafar 
només com una feina». L’altra: 
«¡Porcs! Necessitem filmar por-
quets nedant a la platja». 

La segona s’escolta en una reu-
nió, mentre els organitzadors pre-
paren un vídeo promocional, de 
Fyre: the greatest party that never 
 happened. El documental, estrenat 
a Netflix, relata la gestació i fiasco 
d’un festival de música per a vips, 
influencers i altres pijos de pa sucat 
amb oli. Aquesta cita exclusiva 
s’havia de celebrar en una illa de 
les Bahames que va ser propietat 
de Pablo Escobar i enfocar el con-
cepte de festival al luxe. La cita, 
també la pel·li, funciona com a mi-
rall esperpèntic de tot el que passa 
avui. Una influencer cobra 250.000 
dòlars per un post recomanant 
l’assistència, mentre que els habi-
tants d’aquestes illes penquen du-
rant setmanes 24 hores i no veuen 
ni un ral. Almenys Egipte ens va 
llegar unes piràmides. 

A mi, que em plantejo si hau-
ria d’entrar en una llibreria una 
mica alegre o en un supermercat 

amb ressaca (de la primera en puc 
sortir amb diversos llibres que ja 
tinc i del segon, amb dos carros de 
pastissets de la Pantera Rosa), em 
resulta curiós veure com els nois 
de Fyre decideixen un festival mi-
lionari mentre beuen tequila en 
iots. «Visquem com estrelles del 
cine, emborratxem-nos com estre-
lles del rock, cardem com estre-
lles del porno», diu un dels il·lumi-
nats. «Hauríem de pensar menys a 
portar models i més a portar 
vàters», avisa un altre xarrupant 
una aigüeta.  

Aquesta vigorèxicament mas-
culina cultura del pelotazo –de la 
reunió en iot, el marlboraco sobre 
la taula i el telèfon de mans lliu-
res– domina aquest festival, però 
també els tripijocs de partits polí-
tics (vegeu la també recent El reino, 
sobre la trama del Partit Popular), 
els sectors de la construcció (lle-
giu Chirbes) o els ERO de mitjans 
de comunicació digitals amb tre-
balladors brillants i caps megalò-
mans. Espavilat és qui no té res i, 
no obstant, sobreviu. Aquests al-
tres no són espavilats, sinó poca-
vergonyes. H

Fyre: contra el 
‘pijo’ espavilat

Miqui   
Otero

El fracassat  festival 
va ser la translació  
a la realitat de la 
cultura d’Instagram

Eduardo Paniagua  presenta ‘Trovadores de las tres culturas’, aliança 
amb Pedro Burruezo i el sudanès Wafir S. Gibril, a Caprichos de Apolo

Convivència ancestral
MÚSICA DE QUAN EL MEDITERRANI «NO ERA UNA FRONTERA»

JORDI BIANCIOTTO 
BARCELONA

Aquella península Ibèrica on, en 
temps medievals, es va obrir pas 
l’islam sense que s’esfumessin ni 
les empremtes cristianes ni les 
jueves obre un imaginari inspi-
rador a Eduardo Paniagua, refe-
rencial instrumentista i investi-
gador de la música antiga, que 
ara estableix audaces aliances 
amb el barceloní Pedro Burrue-
zo i el sudanès Wafir S. Gibril. 
El recital Trovadores de las tres cul-
turas, que el trio oferirà avui en el 
cicle Caprichos de Apolo (i demà 
a la Casa Irla, de Sant Feliu de 
Guíxols), apareix com una 
metàfora de la convivència de re-
ligions i llengües, «i amb el mis-
satge que és una música feta per 
amics, cada un amb la seva tradi-
ció i herència». 

El cognom Paniagua és porta-
dor d’aquesta memòria ances-
tral: fa dècades que tant ell com 
el seu germà petit, Luis, la culti-
ven, incloent-hi episodis com el 
grup Babia, que a comença-
ments dels 80 els va associar a 
una altra figura clau, Luis Delga-
do. Ara, en el seu trio amb Bu-
rruezo (l’exmembre de Claustro-
fobia, al capdavant del seu can-
viant Camerata) i Gibril, Eduar-
do Paniagua proposa un reperto-
ri que acudeix al «misticisme 
amb un llenguatge que pot tenir 
una dimensió tant d’amor humà 
com diví», i en què conviuen tex-
tos en àrab, castellà, català, ga-
laicoportuguès i llatí. 

Composicions, algunes, de Bu-
rruezo, i d’altres, d’autors re-
mots. «El 60 o 70% venen de 
lluny», explica Paniagua. «D’Al-
fons X el Savi o d’un poeta anda-
lusí com Sustari, místic del segle 
XII que va néixer a Granada i que 
va viatjar per tot el Mediterrani, 

quan aquest mar era un espai de ci-
vilització i no, com ara, una fronte-
ra». Poemes i músiques d’una altra 
era a què s’ha pogut tenir accés ja 
sigui a través de «còdexs amb parti-
tures transcrites pels musicòlegs» o 
mitjançant  «la tradició oral». A tots 
els imprimeixen el seu caràcter, 
donant-los «un tempo, una expres-
sivitat o un caràcter èpic o recollit», 
així com «un punt d’improvisació i 
de risc». 

Aquí té un paper la veu solista de 
Pedro Burruezo, amb la seva mane-
ra «efusiva, expressiva, fins i tot 
amb gesticulacions», que potser dis-
tancia el conjunt dels rigors acadè-
mics. Però al cap i a la fi, ells no estan 
«tocant en una mesquita ni en un 

temple», sinó més aviat 
«en una cort, cantant 
cançons d’amor tant 
dirigides a un amant 
com a l’estimat Déu». 

Paniagua té reser-
ves respecte «al  pop i 
la música que està en-
cotillada per la grava-
ció discogràfica i l’ex-
plotació industrial». I 
amb l’amplificació 
acústica, a què s’aco-
llirà la seva música a 
Apolo. «Quan veig que 
m’he de sotmetre a la 
tirania de la megafonia 
sempre demano als 
tècnics: ‘Quan la tin-
guis ajustada, sisplau, 
baixa quatre o sis deci-
bels’. Perquè per a 
aquesta música no fa 
falta un gran volum, si-
nó que el públic busqui 
el so i hi pari atenció». 

Actualització  

Però Paniagua atreso-
ra experiència a fer 

brillar el seu músic en contextos 
diferents. «En els 80 vaig tocar a 
Rock-Ola, a Madrid, que era un 
temple del rock’n’roll més agressiu, 
i vam aconseguir una espècie de 
tranquil·litat en el públic». Ell toca el 
saltiri i les flautes, mentre que Bu-
rruezo s’encarrega d’un instru-
ment de corda, el mondol algerià, i 
Gibril, la flauta ney i el llaüt àrab. 
Tots manegen, a més, percussions. 
Una formació «molt transversal», 
estima. «No inventem res, tot i que 
la nostra actualització d’aquest re-
pertori és cent per cent contempo-
rània». Així, un escenari com el 
d’Apolo pot presentar, apunta, 
«més facilitat de compressió que un 
festival de música antiga». H

33 Gibril, Paniagua i Burruezo.

KIKU PIÑOL

aquesta sigui una novel·la filosòfica, 
perquè neix de la confluència de les 
seves experiències, però sobretot de 
les de molts amics que al punt de la 
quarantena es troben de nou com a 
solters en el mercat sentimental. 
Per això les escenes de sexe, que n’hi 
ha, tenen una finalitat que, més que 
caldejar els ànims del lector, sigui 
«convidar-lo a la reflexió». 

Ell i Ella són un escriptor d’assajos 
i una arquitecta que després de qua-
tre anys de convivència decideixen 
separar-se. Ella sembla tenir més ar-
mes per enfrontar-se al seu nou estat 
i Ell es veu sumit en el desconcert. Per 
l’autor, tots dos formen part de la ge-
neració Tinder, on l’exposició a les xar-
xes socials no oculta una profunda 
decepció de partida. El resultat és 
una dura radiografia. H

JOSÉ LUIS ROCA

Patricio Pron, fotografiat ahir a Madrid.

tim al naixement d’un noi com a 
escriptor i què passa dins del seu 
cap quan es posa a crear una 
història. A més a més, guiat per un 
mestre. És una obra per deixar-se 
portar». El text, amb moltes lectu-
res, parla entre d’altres de la im-
portància de la imaginació. «Has 
de venir i entregar-t’hi com aquest 
noi de l’última fila que es cola en 
una casa. I mai sabrem si es tracta 
del llibre que està escrivint o és 
una història real». No deixarà nin-
gú indiferent. «Tot i que rius bas-
tant, aquesta obra té perill perquè 
et fa qüestionar la teva actitud i la 
teva forma de veure la vida, la teva 
mediocritat, el teu desig i la teva 
mesquinesa». H


