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“Hi ha molts carrers de 
Madrid que ja no reconec”

ens va semblar que era l’hora de co-
mençar una col·lecció d’autors con-
temporanis que poguessin tenir un 
relat llarg il·lustrat”, diu Casamayor. 
Van començar amb La respiración 
cavernaria, de Samanta Schweblin, i 
poc després s’hi va afegir Oh gueto mi 
amor, d’Eduardo Halfon. “Abans que 

s’acabi l’any afegirem a la col·lecció 
una autora que ens fa molta il·lusió, 
Mariana Enríquez”, avança l’editor. 
L’argentina ha aconseguit que els 
seus contes de terror ja s’hagin tradu-
ït a més de vint llengües. 

El primer dels relats de Retablo 
està protagonitzat per l’Ana María 

i la Matilde, “dues dones grans, so-
les i precaritzades que necessiten 
trobar vincles forts en un entorn on 
predomina la incertesa”. Una de les 
inspiracions literàries de l’autora ha 
sigut Estranys en un tren, de Patricia 
Highsmith –“l’adoro”, reconeix 
Sanz–, i la relectura cinematogràfi-
ca que en va fer Hitchcock. Les 
il·lustracions de Fernando Vicente 
“combinen els bodegons amb l’ho-
menatge hitchcockià” a la primera 
de les narracions i “la mirada a 

Malasaña”. En aquest cas 
conviuen “els comerços tra-
dicionals amb els nous nego-
cis”, diu l’il·lustrador.  

Un món incert i virtual 
“Hace poco Rober ha cerrado 
su carnicería porque parece 
que estos hípsters asquerosos 
solo comen tofu y otras mierdas 
veganas”, escriu Marta Sanz 

amb el sarcasme que ja abundava a 
les novel·les Black, black, black (Ana-
grama, 2010) i Farándula. “En la me-
va literatura hi ha molta ràbia –diu 
l’autora–. Però la presento d’una ma-
nera que sigui agradable per als lec-
tors”. La gentrificació del barri on 
l’autora viu ha despertat la seva cre-
ativitat. “Hi ha molts carrers de Ma-
drid que ja no reconec –assegura–. 
També és cert que en gen eral tenim 
un nivell de tolerància molt reduït als 
canvis. Tinc la tendència a veure el 
costat fosc i negre del que ens queda 
i del que ha d’arribar”.  

Entre els temes que incomoden 
més a l’escriptora actualment hi ha 
“la pressa, la virtualitat, la falta 
d’atenció als més dèbils i la parado-
xa de les noves tecnologies”: “En 
principi ens ofereixen una possibi-
litat més gran de comunicar-nos, 
però al mateix temps també ens sot-
meten a una vigilància gairebé il·li-
mitada”, diu.e

‘Retablo’ reuneix dos relats llargs de Marta Sanz 
il·lustrats per Fernando Vicente
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Marta Sanz fa més de dues dècades 
que viu al barri madrileny de Malasa-
ña. “Quan hi vaig arribar ja era un lloc 
on predominava l’oci nocturn –co-
menta, amb el seu nou llibre al da-
vant, Retablo, publicat per Páginas 
de Espuma i il·lustrat per Fernando 
Vicente–. Hi vaig trobar un petit pis 
amb el meu company i ens hi vam 
traslladar perquè ens agradava l’am-
bient i el tipus de gent que hi vivia”. 
En aquells moments Sanz preparava 
el seu primer llibre, El frío (Debate, 
1995). Des d’aquest debut, l’escripto-
ra ha construït una carrera literària 
amb fites explícites com el premi 
Herralde, amb Farándula (2015), pe-
rò també amb novel·les d’una gran 
repercussió crítica com La lección de 
anatomía, publicada per primera ve-
gada el 2008 i revisada el 2014.  

Aquests últims dos anys han sigut 
especialment hiperactius per a Sanz. 
A més de la novel·la autobiogràfica 
Clavícula (Anagrama, 2017), ha pu-
blicat l’assaig Monstruas y centauras 
(Anagrama, 2018), sobre els nous 
llenguatges del feminisme, on abor-
da les últimes manifestacions del 8 de 
març i casos com el #MeToo i la sen-
tència de la Manada. Retablo ha nas-
cut en aquesta etapa de creació pro-
lífica. “Tenia dos relats llargs escrits 
des de fa un parell d’anys, Extraños en 
un tren (versión amarilla) i Jabonci-
llos dos de mayo, i em va semblar que 
podien encaixar si els reunia en un 
volum: tots dos tendien a la sàtira i a 
un realisme no mimètic, que inten-
ta reinterpretar el context present”. 
Sanz va coincidir un dia amb un dels 
veïns de Malasaña, Juan Casamayor, 
de Páginas de Espuma, una de les edi-
torials que aposten “de manera mi-
litant per la narració breu”. “El 2017 
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‘Laika’, d’Enric Ases, guanya  
el Premi BBVA de Teatre

granatge perfecte, amb un elenc en  
estat de gràcia i entrega perma-
nent”. A més, han aclarit que en te-
atre no volen categories “perquè de 
teatre només n’hi ha un”, explica 
Joan Roura, director del premi.  

Els altres guanyadors de la nit 
van ser Annabel Castan, amb el 
premi a la millor actriu per l’espec-
tacle Othello, de la companyia Les 
Antonietes Teatre, i Albert Salazar, 
que es va endur el de millor actor 
per A.K.A., de Flyhard Producci-
ons SL. Altres guardonats han sigut 
Anton Font, premiat per la seva 
trajectòria com a actor, mim i pe-
dagog teatral i com a fundador la 
primera escola escènica de Barce-
lona, i l’associació ImpactaT per la 
seva tasca social. En aquesta edició 
el jurat l’han format Laura Iglesias, 
Marta Crespi, Pep Planas, Sergi 
Pompermayer i Joan Roura, que 
van triar entre 66 propostes tea-
trals rebudes de companyies d’ar-
reu de Catalunya.e

ARTS ESCÈNIQUES

L’espectacle Laika, de Xirriquiteu-
la Teatre, dirigit per Enric Ases, ha 
guanyat el 19è Premi BBVA de Te-
atre, convocat per la Fundació An-
tigues Caixes Catalanes i BBVA CX, 
i que es va lliurar ahir en una gala a 
L’Atlàntida de Vic. La Laika va ser la 
primera gossa astronauta; la Unió 
Soviètica la va llançar a l’espai el 
1957. L’espectacle situa l’animal vi-
vint en llibertat pels parcs de Mos-
cou fins que l’atrapa un destí ines-
perat, que alhora és un relat d’abús.  

Enric Ases, Marc Costa, Christi-
an Olivé, Daniel Carreras i Iolanda 
Llansó, membres de Xirriquiteula, 
podran portar Laika en una gira per 
Catalunya valorada en 20.000 eu-
ros que passarà pel Temporada Alta 
2019. El jurat ha premiat l’obra per-
què és “un espectacle carregat de 
màgia, artesania i poesia en un en-
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Marta Sanz i 
Fernando 
Vicente a la 
llibreria Laie 
de Barcelona. 
PERE TORDERA
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