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“Unsconstruïm
catàleg... i d’altres
el compren”
Jordi Herralde presenta, tan combatiu
com sempre, unes memòries editorials

XAVI AYÉN
Barcelona

Totaunavidad’editorcondensada
en un llibre fragmentari, d’“ence-
nalls”, segons el seu autor.Un día
en la vidadeun editor és l’últim lli-
bredeJordiHerralde,el fundador
d’Anagrama, que el va presentar
ahir a Barcelona. Articles (alguns
dels quals inèdits), entrevistes,
cartes i notes diverses componen
un lliuramentmés del que ve a ser
una autobiografia per entregues
delpersonatge,perbéqueaquesta
ambunavisióglobalmésgran.
Herralde narra cap al final com

va dissenyar la venda de la seva
editorial a la família Feltrinelli.
Preguntat per aquest diari, admet

que “també hi va haver un intent
d’un importantíssim editor fran-
cès de comprar Anagrama. Va ve-
nir a veure’m fins aBarcelona, pe-
rò la meva resposta va ser: ‘Em
sento molt afalagat, però no hi ha
capmotiuper feraquest canvi’”.
L’editor manifesta poca afinitat

ambJoséManuel Lara pare, però,
en canvi, “vaig tenir una relació
cordialambLaraBosch,ambqui,a
la seva manera, ens estimàvem.
Finsi tothivahaverunaèpocaque
vam compartir estructures de
distribució. Segurament ell
pensava que un dia jo cauria com
fruita madura, com va fer Tus-
quets, però com a amic va tenir la
delicadesadenoretreure’mmai la
meva conducta, ni tan sols re-

JoséSacristándonavida
aMiguelDelibes alRomea
L’actor protagonitza ‘Señora de rojo sobre fondo gris’

JUSTO BARRANCO
Barcelona

JoséSacristán tornaals escenaris
barcelonins amb un projecte que
fa anys que perseguia i que, con-
fessa, potser serà el seu últim pa-
persobrelestaules:l’adaptacióde
la novel·la de Miguel Delibes Se-
ñora de rojo sobre fondo gris. És
unanovel·laenquèelprotagonis-
taesdiuNicolás inoMiguel,però
que clarament és el mateix es-
criptor.Delibeshi evoca lamalal-
tia i la mort prematura, als 48
anys, de la seva dona, Ángeles de
Castro, i, sobretot, hi mostra el
seu amor immens cap a ella. I el
seu dolor. Sacristán (Chinchón,
1937),quevaconèixerDelibesiva
parlar d’aquest dolor amb ell, va
confessar ahir a la presentació de
l’obraalRomea:“Janosésitindré
valorperficar-meenunaltreper-
sonatge; l’ocupació que hi ha
en mi amb aquest i les seves vi-
vències seràmolt difícil quedeixi
lloc per a un altre. I passen els
anys, i vull provar de negociar
amb mi mateix per dedicar-me
més temps imenys alsmeus per-
sonatges”.
Malgrataixò,Sacristán,queac-

tualment roda la sèrie Alta mar
per a Netflix, “amb 800.000 per-
sones”, aprecia que amb Señora
derojosobrefondogrispot“canvi-
ar i estar sol en escena explicant
coses d’un home de Valladolid
que un dia va estimar una dona
que se li va morir jove”. Recorda
quequanva aparèixer la novel·la,
el1991,ell iJoséSámano,director
delmuntatgeactual, javanpensar

portar-la a escena. Però Delibes,
de qui havien representat Las
guerras de nuestros antepasados,
va dir que “era un vòmit del seu
dolor immens i en no consentiria
l’adaptació”.Delibesesvaanimar
el 2008, i va trucar a Sámano per
adaptar-la. Però no trobaven la
manera, l’escriptor va caure defi-
nitivament malalt i el projecte es
vaevaporar.

Ara per fi l’han adaptat entre
Sámano, Inés Camiña i el mateix
Sacristán, que en un escenari on
està tot sol comença a recordar el
que va passar amb l’Ángeles.
“L’obra –diu l’actor– parla de
l’amor immens d’un home per
unadona.Unhomeenamoratque
té un concepte de la vida, l’amor,
elbell, l’ètic.Itotexplicatcomex-
plicava les coses Delibes, un
d’aquests homes que ens ense-
nyenamirar i amirar-nos”.Quan
selipreguntasobrecoms’acostaa
tant dolor, Sacristán riu: “El meu
mètode és meitat Stanislavski
meitat la Niña de los Peines.
L’aproximació al personatge la
faig des de supòsits stanislavski-
ans; en lamevamemòria emotiva
hihalagentquesem’hamort.Pe-
rò l’execució la faig com la Niña,
quedeiaqueelveritablecantapa-
reixquans’acaben les facultats”.
I conclou: “El suport moral

queemfacontinuarenl’oficiésel
quetédejoc,defercreureal’altre
quesocelquenosoc. Iquelipassi
algunacosa.Recorropermanent-
ment a la criatura que es posava
plomes de gallines a Chinchón i
feia creure a lameva àvia que era
uncomanxe”.c

ENRIC FONTCUBERTA / EFE

JoséSacristánfotografiatahirapropdelRomea,onrepresentaSeñoraderojosobre fondogris

L’actordubtasi tindrà
valorperficar-seen
unaltrepersonatge
teatraldesprés
d’aquestaobra

BARCELONA Redacció

Albert Boadella va tornar a pujar
alsescenariscatalansdillunsalves-
pre. El teatreColiseumvaacollir el
seu retorn per una nit dotze anys
després que s’acomiadés de Cata-
lunya “pel sabotatge” de què eren
objecte les seves obres. I Boadella
va tornarnimésnimenysqueenel
paper d’un independentista inca-
paçdeconvèncerde les seves idees
el filòsof francès Bernard-Henri

Lévyal’obraLookingforEurope.Es
tractad’unal·legatproeuropeu,an-
tipopulista i antinacionalista –Vox
i l’independentismeli semblenros-
tres bessons– creat i protagonitzat
pel pensador francès i amb el qual
recorre els escenaris europeus afe-
gintacadapaísunactor.
Com Boadella, que interpreta el

propietari de l’hotel on s’allotja el
protagonista.Unpropietari queet-
ziba a Lévy que “els catalans som
gentpacíficaquenomésvolemque

Europa reconegui les fronteres na-
turals de les seves diferents ètnies”
ique“Catalunyaviuunatirania fis-
cal que ens obliga a suportar la rè-
morademoltes regionsespanyoles
queviuengràciesanosaltres”.El fi-
lòsoffrancès,quealapeçainvocala
història, la cultura i l’esperit demo-
cràtic d’Europa per fer front al po-
pulisme i el nacionalisme, respon
qualificant-loderacista.
Elmuntatgeharebutperalaseva

representacióaBarcelona la col·la-
boraciódeSocietatCivilCatalana, i
hi van assistir CayetanaÁlvarez de
Toledo,JosepBou,CarlosCarrizo-
saoManuelValls,aquiLévyvaelo-
giar per la decisió de presentar-se
com a candidat a l’alcaldia de Bar-
celona.c

Boadella fa d’‘indepe’
al teatre Coliseum

ALEJANDRO GARCÍA / EFE

Bernard-Henri Lévy i Albert Boadella al teatre Coliseum
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