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No és un neologisme meu.
Els esborramarques són,
segons Bernardo Atxaga,

pare de la criatura –llegiu Mar-
ques (ed. Arcàdia)–, aquells que
es dediquen a eliminar les traces
que deixem els humans abans de
morir, molt especialment si volen
conservar la memòria dels per-
dedors. Atxaga parla de la Guerra
Civil, del silenci i la manipulació
després de Gernika, d’aquells que
encara avui miren “de dur el

Els ‘esborramarques’

Guernica al terreny exclusiva-
ment pictòric, tot afirmant, com
qui no vol la cosa, que, a més a
més, no era la millor obra de Pi-
casso”. Tot i que “per viure amb
felicitat convé saltar de tant en
tant per damunt de les tombes”,
tot i que “el present és el primer”,
l’escriptor basc té raó quan ens
alerta que “no s’arracona un pas-
sat impunement. Qui ho fa, qui es
veu obligat a fer-ho, ja no el recu-
pera mai més”.

Quan no hi ha marques on
agafar-se, ve el buit. Quan ja no
som capaços ni de guixar una
paret –que aixequi el dit qui no
ho hagi fet mai, diu Atxaga–, som
a les portes del no-res. Aleshores
ve el forat negre en què viuen els
malalts d’Alzheimer, com escriu
Christian Bobin sobre el seu pare
a La presència pura (Ed. del Salo-
bre). L’Alzheimer és un esborra-
marques innocent, però igual de
letal. És “un savi foll i cruel”,

anota Bobin al seu text a cavall
de la poesia i la reflexió. A mesu-
ra que perd el pare, Bobin troba
un amic en l’esponerós arbre
que veu des del sanatori. I sovint
hi atura la mà, “no tant per asse-
gurar-me de la seva existència
–de la qual no dubto– com de la
meva”. A Gernika també hi ha un
arbre. Una marca. Bobin i Atxaga
saben que oblidar també forma
part de la veritat, sempre que no
t’hi obliguin.

Bernardo Atxaga i
Christian Bobin
saben que oblidar
també forma part de
la veritat, sempre
que no t’hi obliguin

�Comenta l’article a
www.avui.cat/27170

Méspistes
deZafón
L’escriptor parla per
primer cop sobre la
seva nova novel·la,
‘El juego del ángel’

Redacció
BARCELONA

Carlos Ruiz Zafón va ofe-
rint amb comptagotes
noves pistes sobre la seva
esperada novel·la, que pu-
blicarà Planeta el pròxim
17 d’abril, en una opera-
ció editorial sense prece-
dents a l’Estat espanyol.

“Els llibres es descobrei-
xen llegint-los, disfrutant
de l’experiència literària,
no pas en resums de dues lí-
nies”, opina l’escriptor. I
afegeix: “Són com els pe-
tons, que no es poden ni
s’han d’explicar a priori”.
Tot i aquestes reserves,
avança que El juego del
ángel és “una novel·la amb
argument independent de
L’ombra del vent, amb la
seva pròpia història i el seu
propi món”. Hi haurà, però,
picades d’ullet: el lector hi
retrobarà alguns personat-
ges de la novel·la anterior.
“La idea darrere del cicle de
quatre novel·les ubicades a
la Barcelona del Cementiri

dels Llibres Oblidats és que
cadascun d’aquests llibres
sigui una porta d’entrada
cap a un univers literari
que creix i s’enriqueix amb
cada lectura, sigui quin
sigui l’ordre en què es llegei-
xin les novel·les”.

Des del 2001, quan es va
publicar la versió original
castellana de L’ombra del
vent, el que més ha costat a
l’escriptorhasigut“trobarel
temps i la concentració ne-
cessària per poder treure
abans El juego del ángel”.
Diu que per escriure ha d’in-
tentardesaparèixerdelmón
perquè té “la mala fortuna”
de distreure’s amb facilitat.

La ciutat de Barcelona és
un element important de
les novel·les de Zafón. “La
ciutat és un pretext, un per-
sonatge més, i el novel·lista
la recrea de cap a peus per
explicar la seva història”.
Pel que fa a la música, l’es-
criptor diu: “Escric música
per divertir-me, però no hi
ha cap necessitat d’escol-
tar-la per disfrutar de les
meves novel·les. He anat
component una sèrie de
peces a l’entorn dels perso-
natges i la història d’El
juego del ángel, però les
componc per a mi”. ■

“Esticdebon
rotllo, juguem?”

Pepa Plana celebra deu anys damunt dels escenaris
amb un espectacle retrospectiu a l’Almazen

Teresa Bruna
BARCELONA

Fa10anysesvaposarelnas
i va pujar a escena amb De
PeaPa.Esficavaenunmón
incomprensiblement dels
homes. Però no va ser la pri-
mera: “La Mary Sampere
s’havia posat el nas! Jo dec
haver estat la primera de fer
un espectacle d’una hora
sola”. En deu anys la Pepa
ha creat quatre espectacles
i està preparant el cinquè,
dirigit per Nola Rae, “la de-
gana de totes les pallasses!”.
La sala Almazen l’ha convi-
dat a celebrar l’aniversari,
d’avui fins al 25 d’abril.
L’hem anat a felicitar i ens
ha parlat de moltes coses.

Primer parla d’on ve:
“Anava per a actriu i vaig
sentir necessitat de ser pa-
llassa. Em deien: «El que
vols fer no té circuit». I jo
contestava: «Doncs s’haurà
d’inventar!» El meu primer
intent va ser un número de
cabaret per a adults, amb
nas, un recital de poesies.
Vam trobar La vaca cega de
Joan Maragall i vam com-
pondre l’espectacle. Va sor-
tir que la meva pobra pallas-
sa vol dir la poesia però a
cada frase pregunta: I per
què és cega? Pobra bèstia, el
que li arriba a passar! És un
poema que tothom coneix i
l’humor és això: rius del que
coneixes. Amb l’excusa de
l’aniversari aprofito per re-
trobar De Pe a Pa, i m’agra-
da fer-ho a l’Almazen, per-

què vaig començar en un
espaid’aquestsgairebéclan-
destins, uns cabarets gam-
berros que la feina era fer
creure que era un teatre”

I és que ser pallassa en un

món d’homes no ha estat fà-
cil: “Hi ha moltes reflexions
sobre el perquè no hi havia
donesalmóndelclown.Una
és que el pallasso és un rebo-
tatde laCommediadell’Arte

al circ, un lloc on les dones
han treballat molt dalt d’un
trapezi, d’un cavall... però
s’anaven fent grans i si esta-
ven educant els fills, no po-
dienferriure.Tambéesdeia
que les dones no servien per
fer riure i mira: fa moooolt
temps vaig anar a Sant Es-
teve de Palautordera, on ai-
xeques una pedra i surt un
pallasso, i va venir el Tortell,
que em va dir: «Tu has de
fer un festival de pallasses».
Primer vaig pensar que no
hi havia ni diners ni pallas-
ses però a Andorra s’hi van
engrescar. Ja portem 4 edi-
cions. I n’hem de triar 80
entre les 500 que es presen-
ten. Avui les pallasses sur-
ten com els fredolics!”

Del seu món i del nas
“Els humoristes –segueix
Pepa Plana– expliquen acu-
dits, anècdotes, xerren mol-
tíssim. Al pallasso no li cal.
Ens diuen poetes en acció
perquè busquem l’essencial
per explicar un gran uni-
vers.Elpallassopensaqueel
que fa és preciós, però fra-
cassa. A cada problema bus-
ca una solució que li suposa
un altre problema, és molt
ingenu,viualpaísdelsí.Por-
tar el nas vermell és com
dir : «Ei, vine, estic de bon
rotllo, juguem?» Automàti-
cament se m’obren molt els
ulls, se m’aixequen les ce-
lles i estic disposada, estic a
punt de tot. És un totter-
reny, et deixa anar a llocs
on tu no aniries”. ■

Carlos Ruiz Zafón diu que les novel·les “són com els petons”,
que no es poden explicar a priori ■ PERE VIRGILI

Pepa Plana diu que Tortell Poltrona la va animar a crear el
Festival de Pallasses d’Andorra ■ JOSEP LOSADA


