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Prendreel camí inesperat

Quannoencaixes,cerqueslamane-
ra d’adaptar-te. Per tal d’això, pot-
serprensopcionsquenoenténnin-
gú. Seria el casdeLanoiade la boti-
ga 24 hores, de Sayaka Murata. La
novel·la ha guanyat premis impor-
tants, ha estat traduïda a vint idio-
mes, iTheNewYorker la considera
una dels millors del 2018. L’èxit de
l’autora, molt popular al Japó, és
comparable al de Yashimoto Ba-
nana amb The kitchen, Hang Kang
amb La vegetariana, o Amélie No-
thomb.
La trama és senzilla, i aquí rau la

seva força: na Keiko té trenta-sis
anys i problemesper encaixar en la
societat.Desdels devuit treballa en
unKonbini Store. Sónbotiguesque
els japonesos freqüenten com una
extensiódelseurebost.Hivanfins i
tot en pijama. “Poden ser el reflex
d’un món ideal”, li explica l’autora
al traductorAlbertNolla, “ésunes-
pai net i endreçat, els productes es
retiren abans que caduquin”. A la
nova seu de la Casa Àsia, hi han in-
tervingut el director David Navar-
ro, el cònsolNaohitoWatanabe, i el
director de Japan Fundation de
Madrid, Shoji Yoshida; també Laia
Salvat, de Duomo, i Jordi Rourera,
d’Empúries, que la publiquen en
castellà i català. Murata gairebé
xiuxiueja. Verònica Calafell li fa
d’intèrpret.
Per a la protagonista de la no-

vel·la,elkonbiniésunllocsagrat,on
sesentseguraperquèsapcomactu-
ar. Però la seva feina, precària i a
tempsparcial, estàmal vista enuna
societat que valora el compliment
d’unes expectatives compartides
per la majoria; allò que anomenam
normalitat. Amés, naKeikono s’ha
casatnitéfills.Noésnormal.Lama-
teixaMuratavatreballarenunkon-
bini, quan era estudiant. “Trobo a
faltar la interacció amb els clients”,
admet. I afegeix,molt seriosament:
“Ara tincmolta feina, peròm’agra-
daria tornar-hi”.Elpúblic riu.
L’èxit en majúscules s’encarna

en un futbolista de la selecció. For-
mapartdel’elit iveuelsaltrescoma
simples espectadors, gent comuna.
A cada partit, hi ha un joc per exhi-
bir-se, un joc per competir amb

l’adversari iun tercer, simultani, en
què presumeixes davant del teu
propi equip.ValentínRomahosap,
perquè hi va ser. La qüestió és: què
passaquanunheroinacionalaixí té
vocació d’escriptor? A Retrato del
futbolista adolescente no volia par-
larde ladecadència,moltmancode
la lluita turmentada de superació.

Kant”. Volia “més nota”. Tenia un
9,75. Roma recorda la mirada del
professor en veure-la. Era una
mirada de felicitat total, la llum de
la finestra l’il·luminavaperdarrere.
Llavors,el rostredelprofessor,ves-
tit de Toni Miró, es transformà
quan ell arribà en xandall. Mai no
hasentit tantde rebuig.Roma li ex-
plicà que tenia un partit. L’altre li
deixà anar un despectiu: “Per què
em fas això?Vés-te’n”, i l’aprovà en
aquellmoment.
RecordamCarlos Barral pel per-

sonatge que ell mateix va crear: el
de l’editor, polític i agitador cul-
tural. Però Metropolitano, escrit a
vint-i-sis anys i que Jaime Gil de
Biedma adorava, mostra la seva

voluntat madu-
ra de ser poeta.
Juan José Ras-
trolloelva llegir
un matí sopo-
rífer d’agost, i la
seva primera
impressióvaser
d’estupor. Al-
gunes lectures
més tard, hi
descobriria “un
llarg poema
meditatiu exis-
tencialista, so-
bre la fractura
de l’home mo-
dern amb el
medi natural”.
Recuperat per
Cátedra, amb
edició al seu
càrrec, el pre-
senta a la Do-
cumenta. José
María Micó

destaca la paradoxa que, tot i ser
una de les obres més importants,
característiques i reveladores de
Barral, també sigui una de les més
desconegudes. Diu que el seu her-
metisme no és resultat d’una falta
de sentit, sinó al contrari, d’un luxe
de sentit: “Creuqueper aprofundir
en el coneixement cal començar
per la paraula, i ens dona una llen-
gua diferent que la que rebem”.
Malcolm Otero, net de l’autor, re-
cordacomaixòl’afectàdeformadi-
recta. Durant anys, es va referir als
abricsreversiblescoma“versàtils”.
Era perquè el seu avi feia servir el
significat original de la paraula, del
llatí: que es gira fàcilment, que
s’adaptaalsusososituacions.!
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Els ‘konbini’ són
botigues obertes les 24
hores que els japonesos
freqüenten com a
extensió del seu rebost
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Valentín Roma
Julián Rodríguez,
editor de Periférica,
acompanya l’autor
de Retrato de
futbolista adoles-
cente a la presen-
tació a La Central

Carlos Barral
A càrrec de Juan José
Rastrollo, Cátedra
recuperaMetropoli-
tano i el presenta
amb JoséMaríaMicó
iMalcolmOtero
Barral a Documenta

Sayaka Murata
La popular escripto-
ra japonesa conver-
sa amb Albert Nolla,
el traductor del seu
llibre La dependen-
ta, en ocasió
de la presentació
a la Casa Àsia

Al contrari, se centra en aquell da-
vallament que es dóna “quan t’ob-
sessiones per una cosa clarament
inferioraallòquesaps fer”.
A La Central, ha agraït als llibre-

ters Antonio Ramírez i Marta Ra-
moneda que l’animassin a continu-
ar escrivint després d’El enfermero
deLenin.TambéalseueditorJulián
Rodríguez,dePeriférica,quelipro-
posà recollir les anècdotes que sol
explicar als intel·lectuals que no
han trepitjat mai un vestidor (ex-
cepte Iván de la Nuez, que va ser
waterpolista).AlpúblichihaJavier
PérezAndújar,PepeRibas, Ignacio
Echevarría. Per a Roma, JuanGar-
cíaHortelanoésdéu.EllésdeRipo-
llet. Quan començà la universitat

–mentre jugava a la selecció–, va
descobrir que la gent culta (d’una
classe social que no era la seva)
sempre culpa de tot els altres. “Els
delamevaclassenomésculpavenel
capdelafàbricaquanelsacomiada-
ven”.Diuque la narració dominant
incideix en l’exemplaritat. I relata
unaanècdotaquesurtal llibre.
Havien de disputar un partit a

Oslo, però abans ell tenia un exa-
men d’Història del Cinema a la
UAB. L’equip passaria a cercar-lo
pel campus, i comqueanava justde
temps, no va tenir més remei que
presentar-s’hiambelxandallregla-
mentari.Abansqueell, entrà a l’au-
la una d’aquelles noies que diuen
frases com “no combrego amb

Violènciadestil·lada

Ladansadelavenjança

Autor:JordiCasanovas
Direcció:PereRiera
Intèrprets:LaiaMarull i
PabloDerqui
Llocidata:LaVillarroel
(finsal31/III/2019)

JUAN CARLOS OLIVARES

Observat com un text adscrit al
thriller i a les formesdelgènere,La
dansadelavenjança,deJordiCasa-

novas, és unapropostamésquees-
timable, en la líniad’altresobresde
lasevatrajectòriacomadramaturg
en què administra amb mestratge
la tensió. De vegades amb el filtre
de l’humor negre, a l’estil McDo-
nagh (Les millors ocasions), i d’al-
tresambelsuspenscriminaldoble-
ment inesperat en un projecte de
teatre documental (Port Arthur).
Aquesta vegada la intriga se centra
en la trobada –fortuïta?– d’un ma-
trimoni que sembla haver passat
per la crisi del divorci i la custòdia
del fill ambserenitat civilitzada.

Pere Riera sap com dirigir un
text que creix comunaboladeneu
d’agressivitat verbal i psicològica, i
atrapa l’espectador amb una posa-
da en escena que fa servir tots els
elementspropisdelsuspensielseu
horitzó de la catàstrofe. Música
ambiental per col·locar els sentits
en alerta, objectes amb misteri
hitchcockià i un control ferri dels
graus i girs emocionals. Fins que
l’autor i el director obren la com-
portadelapresad’aigüespodrides.
Gran creació de LaiaMarull –pot-
ser el seumillor treball en un esce-
nari,ambunimpressionantmurde
sentiments ferits– i Pablo Derqui,
quealtrecops’exhibeixenunpatró
psicològic tèrbol. Tots dos armats
amb el pòsit de personatges vis-

cuts:Marull, la Pilar de Te doymis
ojos;Derqui, elLluísdeNit idia.
Amb tot, vist des de la perspecti-

vad’unaobra centrada sensemati-
sos en la violència de gènere, La
dansa de la venjança –títol inspirat
en una peça orquestral a partir del
ballet Medea de Samuel Barber–
planteja alguns interrogants sobre
la seva honestedat davant aquest
flagell. Éspossibleque lamecànica
mateixa del thriller –portada a un
cert paroxisme dramàtic– i la ne-
cessitat d’alimentar la tensió amb
cops d’efecte contundents, vagin
en detriment de la versemblança
de la crisi denunciada, sobretot en
relacióambelpersonatge femení.
Mentre que el drama s’endinsa

en una operació conscienciosa per

deixar l’emperador despullat (un
home d’èxit professional i social;
cultivat, enginyós, hàbil fent anar
les paraules i els seus efectes),
l’obra es mostra com un sofisticat
instrumentdedesconstrucciód’un
masclisme sense empremtes físi-
ques, amagat en cases de disseny.
Però s’imposa la fidelitat al títol, al
mite deMedea i a les expectatives
truculentes del suspens, encara
que s’instrumentalitzi dramàtica-
mentunadonajadepersireduïdaa
undifúsperfil domèstic.Nosabem
resde la sevavidamésenllà queha
estat mare i esposa, amb un cercle
d’amigues i pintora aficionada. I
emocionalment inestable. Iqueso-
bre ella recau el pes de complir la
revenjade labruixa.!
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