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L’Edhasapremia la llegenda
delsnensde les croades
Emilio Lara obté el guardó amb ‘Tiempos de esperanza’

XAVIER CERVERA

Emilio Lara ahir a Barcelona a la concessió del premi Edhasa de narratives històriques

XAVI AYÉN
Barcelona

A començaments del segle XIII,
un pastoret, Esteve de Cloyes, es
va presentar davant el rei de
França per dirli que se li havia
aparegut Jesucrist i li havia lliu
rat una carta per a ell. En la
missiva, el monarca era instat a
emprendre una croada fins a Je
rusalem. Després de diverses pe
ripècies, sembla –o potser no va
ser així exactament– que un
grup –milers?– de nens, coman
dats pel pastoret, va recórrer tot
França, sense portar ni una sola
arma, perquè el fill de Déu els va
dir que amb la seva puresa con
vertirien tots els musulmans que
hi trobessin. “I, quan arribeu a
Marsella, com creuareu elmar?”,
els va preguntar el rei. “Se’ns
obriran les aigües, com a Moisès
al mar Roig”.
Amb aquests elements, a cavall

de la llegenda i la realitat, l’anda
lús Emilio Lara (Jaén, 1969) ha
guanyat la segona edició del pre
miEdhasa deNarrativasHistóri
cas –dotat amb 10.000 euros–
per la novel∙la Tiempos de espe
ranza, que es publicarà el 18 de
març. La trama comença el 1212,
quan la tropa de nens croats tra
vessa França. Entre ells hi ha en

Juan, el fill d’un noble castellà
assassinat, un dels personatges
principals. Una altra ubicació
clau de la trama és Sevilla, on el
califa almohadeAlNassir prepa
ra la seva marxa sobre una ate
morida Roma, per complir la
promesa que un dia va fer davant
l’Alcorà: “El Vaticà i les seves
fonts seran l’abeurador per als
meus cavalls”.
L’episodi dels nens croats, va

explicar l’autor, “em persegueix
des de la universitat, quan el vaig
conèixer, i els experts han apun
tat alguns fets reals que podrien
haver motivat el mite”.
Per Lara, la seva novel∙la “és la

història de diversos fanatismes
encreuats”, i ha donat importàn
cia als personatges femenins, ja
que “les dones van viure una
breu etapa, al segle XIII, en què
van poder exercir certs rols
d’importància, després certa
ment eclipsats a la baixa edat
mitjana”.
Pel jurat, l’obra premiada és

“una novel∙la coral amb una
estructura admirablement re
solta” que “aconsegueix desen
volupar diverses intrigues pa
ral∙leles, amb personatges sem
pre vius i ben traçats i en
diferents escenaris”.
Lara, antropòleg i professor

d’institut, va irrompre no fa gaire
en la literatura, primer amb La
cofradía de la Armada Invencible
(2016), obra ambientada el 1588,
i després ambEl relojero de laPu
erta del Sol (2017), que està ambi
entada al segle XIX i es basa en
José Rodríguez Losada, l’home
que va construir el cèlebre rellot
ge de la madrilenya Puerta del
Sol, el que encara toca les campa
nades de Cap d’Any. Tots dos tí
tols estan publicats a Edhasa.
En la seva primera edició, l’any

passat, el guardó va anar a parar
a l’obra Laín. El bastardo, del ga
llec FranciscoNarla, ambientada
també al segle XIII i protagonit
zada per un noi que emprèn un
tortuós viatge per aconseguir el
reconeixement del seu pare, ex
traviat a les croades.
Un dels membres del jurat,

Santiago Posteguillo, va excusar
la seva presència “per raons
òbvies”. Ha guanyat l’últim
premi Planeta de novel∙la, amb
Yo, Julia, una de romans que
encaixa com un guant amb els
requisits del jove premi al jurat
de què pertany, amb els perio
distes Jacinto Antón, Mari Pau
Domínguez i Sergio VilaSanju
án, l’escriptorCarlosGarcíaGual
i l’editor d’Edhasa, Daniel Fer
nández.c

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Vaguanyardospremis
Emmy al setembre.
Millor actriu secun
dàriaperlamultipre

miada sèrie La maravillosa sra.
Maisel, enquèdonavidaa la re
presentantd’unacòmicaencar
nada per Rachel Brosnahan, i
millor veu pels dibuixos per a
adults de Padre de familia, en
quètreballadesdel1999idequè
també és guionista. Als últims
Globus d’Or va tornar a estar
nominada per La
sra.Maisel.I, totiai
xí, Alex Borstein
(Highland Park,
1973) protagonitza
en aquests mo
ments unmusical al
petit Almeria Tea
tre de Gràcia, [title
of show], sobre dos
homesqueescriuen
un musical... Més
les seves dues ac
trius. Es tracta d’un
muntatge en anglès
de la companyia
barcelonina Jocu
larTheatre,dirigida
per Joshua Zam
rycki, que serà a la
cartellera fins
aquestdiumenge.
“Volia una vida

millor per als meus
dosfills,queexperi
mentessin la vida fora dels
EUA”, explica Borstein en un
petit cafè de Gràcia. Va pensar
enBudapest,d’onés la sevama
re, però va considerar que
l’hongarès els serviria poc. Va
apostarper l’espanyol. Barcelo
nal’haviaconegutdejove,enal
bergs; no era la seva preferida,
però tenia un clima semblant al
de Los Angeles. Va buscar una
escola, va sol∙licitar places, un
visat... I tot va encaixarmiracu
losament a temps. Unmes des
prés d’arribar ja estava volant a
NovaYorkpercomençarLasra.
Maisel: l’oferta era massa bona
per rebutjarla, el paper d’una
dona interessant, que no fa co
sestípiques.Unpaperambfons,
amblasevaedat i talcomésella.

Una sèrieoptimista, llumino
sa, assenyala, que potser és el
contrapès necessari a la foscor
del clima global. La gent, diu,
sentque jaha tingutprou sèries
fosques. Ella també n’ha tingut
prou, dels EUA, on no vol que
visqui el seu fill de 10 anys. Un
país amb armes i tirotejos a les
escoles. I ambTrump.ABarce
lonas’hi sent segura, li agrada la
vidaculturalde la ciutat, pot re
duirlavelocitat.Ara,confessa, li
encanta la ciutat, i, com molts
altresexpatriatsqueconeix,s’hi
haquedat.Hivaarribarel2016.

TornadelsrodatgesdeLasra.
Maisel de seguida que pot. La
resta delsmesos, lamajoria, pot
dedicar tota la setmanaaportar
els seus fills l’escola, a relaxar
se, als amics, a cuinar... i al tea
tre. Un dia va veure una obra
protagonitzada per Zamrycki a
l’Almeria Teatre, Constellati
ons, de Nick Payne. Li va sem
blar un bonmuntatge. I va aca
bar a les seves ordres. Primer
ambHand to god i ara amb [title
of show], una obra sobre el que
significal’èxit.“Peramil’èxités
quehetingutmoltasortquePa
drede famíliam’hagipermès te
nirelsdinersperseraquí iviure
una vida bonica; els premis
m’importen un rave”, diu per
acabar,molt convençuda.c

L’actriu Alex Borstein protagonitza
un musical al petit teatre de Gràcia

DelsGlobusd’Or
a l’AlmeriaTeatre

AlexBorsteinalsassajosde [titleof show]
LLIBERT TEIXIDÓ

J. BARRANCO Barcelona

Un títol mític de la carte
llera barcelonina torna
passats vint anys. Però
aquest cop les humides

terres d’Irlanda no prenen vida a la
salaVillarroel, sinóal terrade sorra
delteatredelaBibliotecadeCatalu
nya. Des d’avui a la seva nau gòtica

s’hidesenvolupa lahistòria sobre la
solitud, les relacions familiars i la
maneracomrepetimels errorsdels
nostres antecessors que ésLa reina
de la bellesa de Leenane. Es tracta
d’unaobradirigida,aquestavegada,
per Julio Manrique –el 1999 la va
abordarMario Gas– i escrita, quan
només tenia 26 anys, per l’irlandès
Martin McDonagh, director de la

pel∙lículaTres anuncios en las afue
ras, que va donar l’Oscar a lamillor
actriuaFrancesMcDormand.
McDormand encarnava una de

les heroïnes lluitadores, trencades,
perdudes i venjatives de McDo
nagh. I aLa reina...hi ha una heroï
na similar, fràgil i temible: Maure
en, que veu com la vida se li escapa
mentre cuida la seva vellamare a la
casa familiar d’un poblet. Són dues
donesambunarelacióquesobreviu
a còpia de manipulacions i que fa
vint anys estaven encarnades per
una mare i una filla que també ho
eren fora d’escena:Montserrat Ca
rulla i Vicky Peña. Ara el combat és
entreMarissaJosa iMartaMarco.
Manrique recorda les sensacions

que va experimentar amb el mun
tatge del 1999. “Em va causar una
impressió molt forta. El món de

McDonagh em va deixar fora de
combat. La seva barreja de duresa i
de tendresa, de ferocitat imalenco
nia, de comèdia i tragèdia, de text
molt teatral i, alhora, molt cinema
togràfic, el seu ús de la violència...
Vaig pensar: ‘D’on ha sortit aquest
paio?’. I vaig sentir que estava ve
ientunacosamoltnovaa l’escenari.
Quan lavaig rellegir, vaigveureque
continuavavigent”, assenyala.
I explica que la peça té “molta

ànima”. “Hi ha obres construïdes
des d’un lloc intel∙lectual, mental,
però d’altres han estat expulsades
gairebécomunvòmit, iaquestan’és
una. LaMaureen és una donamolt
fràgil i forta alhora, un animal ferit
que viu reclòs, captiu amb la seva
mare enunpoblet. Tenenuna rela
ció molt tòxica. Són dones que es
fanmal l’una a l’altra però no s’aca

ben d’abandonar. La Maureen viu
en un purgatori amb aquella mare
molt necessitada de cures i atenci
ons, i sembla que no es mourà mai
res. Però, per unmoment, se li obre
una escletxa de llum per l’arribada
de Pato Dooley. McDonagh cita a
l’obra unproverbi irlandès quediu:
‘Tant de bo passis mitja hora al cel
abans que el diable sàpiga que has
mort’. I la història de l’obra és
aquesta: veiem què passa amb
aquestamitjanahora”,explicaeldi
rector, que recorda que l’obra es va
inspirarenunadonarealqueconsi
deraven la rara, la boja del poble. I
queconclouqueLareinade labelle
sa de Leenane “és com un cop de
punymolt fort, una història de per
dedors entranyables que no volen
ser perdedors, que lluiten per dei
xardeserho”.c

JulioManrique reviu ‘La reina de la bellesa
de Leenane’ a la Biblioteca de Catalunya

Abansqueel diable
sàpigaquehasmort


