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33 Castell (esquerra) i Mallol.

Saviano suspèn la visita a la
Fira del Llibre de Guadalajara

LLETRES 3 CONFLICTE

b

ERNEST ALÓS
BARCELONA

L’autor amenaçat
per la Camorra tenia
previst viatjar a Mèxic
aquest cap de setmana

A
quest cap de setmana s’ha-
via de produir una situació
d’alt risc: l’escriptor napo-
lità Roberto Saviano, ame-

naçat de mort per Gomorra, el seu lli-
bre sobre la Camorra, tenia previst
assistir a la Fira del Llibre de Guada-
lajara (Mèxic), en què Itàlia és el país
convidat, disposat a parlar de les re-
lacions entre el narcotràfic mexicà i
l’italià. Arribaria «blindat», envoltat
de rigidíssimes mesures de segure-
tat, va avisar fa alguns dies l’ambai-
xador italià. Però la pressió aquesta
vegada ha pogut amb l’escriptor: se-
gons fonts de la seva editorial, Ran-
dom House Mondadori, ahir va can-
cel.lar el viatge a Mèxic.

Després del tumultuós festival de
cine de Sevilla, el xoc de la mort de
Miriam Makeba en el concert orga-
nitzat per l’escriptor a Nàpols i la in-
tervenció amb Salman Rushdie,
aquest dimecres i dijous, a Esto-
colm, Saviano necessita frenar. So-
bretot quan la seva visita a Mèxic ha-
via de ser de tot menys plàcida.
«Vaig a Mèxic perquè és un país que
viu contradiccions semblants a les
italianes», va dir a la premsa mexica-
na quan va presentar a Roma la
pel.lícula basada en el seu llibre. «El

narcotràfic mexicà ha ocupat el lloc
del colombià i ara Mèxic pot ser con-
siderat el país, al costat d’Itàlia, que
té organitzacions criminals d’altís-
sim perfil», va afegir.

ESPIRAL AMENAÇANT / En els últims
mesos, la difusió de l’obra de Savia-
no (vegeu el gràfic) i la seva visibili-
tat durant la promoció de la pel.lícu-
la basada en el seu llibre han crescut
en paral.lel al perill que corre. Se-
gons afirma la policia italiana, el ca-
morrista Casalesi ha jurat fer-lo sal-
tar pels aires abans de Nadal. Un ma-
nifest firmat per 17 premis Nobel
han reclamat protecció per a Savia-
no, que es disposa a viure fora
d’Itàlia. I dimarts va rebre una nova
mostra de solidaritat: l’Acadèmia
Sueca el va invitar a parlar, a la gran
sala on cada any pronuncia la seva
conferència el Nobel de literatura,
amb un altre amenaçat il.lustre, Sal-
man Rushdie.

Tots dos van coincidir a assenya-
lar que, amb les seves vides ame-
naçades, els va doldre especialment
ser acusats d’oportunistes i interes-
sats econòmicament. «Hi ha in-
tel.lectuals que em diuen que sóc un
pallasso. O que jo m’ho he buscat. O
que denigro el meu país, quan expli-
car el que passa significar honrar la
part sana del meu país», va enume-
rar Saviano.

Rushdie, per la seva part, va aler-
tar de la possibilitat que experièn-
cies com les que els dos escriptors
han patit portin a un «estrenyiment
dels límits» dels temes que poden
ser objecte de debat públic. En opi-
nió de Saviano, hi ha un punt a par-
tir del qual l’escriptor es converteix
en objectiu: «La literatura fa por al
crim quan desvela el mecanisme
d’aquest al cor, al cap i a l’estómac
del lector». H

ESCRIURE SOBRE ELS NARCOS

EL PROJECTE

< El maig del 2007, Saviano va
visitar Barcelona per presentar el
seu llibre. Llavors ja vivia
amenaçat i sota protecció. Però el
pitjor encara havia d’arribar.
Saviano encara no portava
escorta –almenys, visible– quan
sortia del territori italià. Va
concedir una entrevista a aquest
diari al bar de l’hotel Casa Fuster.
Això sí, sense sortir al carrer. La
por encara no havia pogut amb
l’expressió de desafiament a la
seva cara i confiava a poder
seguir treballant com a periodista

d’investigació, encara que fos
amb limitacions. El seu pròxim
projecte era escriure un llibre
sobre el tràfic de cocaïna, tot i que
les possibilitats per fer treball de
camp eren limitades: per exemple,
contractar prostitutes a l’hotel.
Però perquè li expliquessin els
hàbits locals de consum de coca.
Avui, diu que deixarà Itàlia per
escriure. Però, convertit en un
símbol amenaçat de la llibertat
d’expressió, difícilment podrà
tornar a baixar al carrer amb el
seu motorino per investigar.

rònicac

Doble parella
d’asos i
alguns farols

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

‘Cancun’, de Jordi
Galceran, diverteix amb
un intercanvi de parelles

Arribes als 50 anys i se’t creuen
els cables. ¿I si m’hagués casat
amb un altre/una altra? ¿I si
aquell dia ell hagués acompanyat
l’altra? En aquest estat d’ànim es
troba Remei (Lluïsa Castell), la
protagonista de Cancun, última
obra de Jordi Galceran que ha
aterrat al Teatre Borràs. El drama-
turg planteja un joc amb la doble
parella en escena –Castell i Fer-
ran Rañé (Vicenç), i Toni Sevilla
(Pau) i Lluïsa Mallol (Laura)– i es
treu de la màniga un farol per-
què el públic faci les seves apostes
sobre el que passa a l’escenari i
sobre el seu propi futur existen-
cial.

Tot transcorre en un bungalou
del Carib mexicà, on passen les
vacances els quatre amics. Du-
rant una nit de caipirinhas i bom-
bolles, Remei comença a remenar
les cartes del passat i posar sobre
la taula com ella va determinar la
formació dels dos matrimonis,
una llunyana vetllada de ja fa 25

anys. Aquell dia ella i el seu ac-
tual marit es van fer el primer
petó; igual que Pau i Laura; però
l’aparellament podria haver estat
al revés si Remei no hagués ama-
gat unes claus de cotxe.

La seva confessió destapa els re-
trets del marit –«¡I jo per què vull
tres cotxes! No m’agrada el lloc
on m’has col.locat»– i dóna pas a
un intercanvi de parelles, en la
ment de Remei, que porta el des-
concert al trio i eleva la comèdia.
Les rialles del públic es multipli-
quen amb l’estupor d’un Rañé
confós (que salta en un brillant
monòleg), una Mallol gelosa i un
Sevilla burleta i calçasses, els tres
submisos als desvaris de l’ex-
cel.lent Castell (premi Butaca a la
millor actriu per Què va passar
quan Nora...). Quatre asos per a un
entretingut divertimento que el
director, Josep Maria Mestres, re-
mena amb elegància i en què Gal-
ceran (que sorprèn amb la seva
carta final) planteja la transcen-
dència de l’atzar i de les nímies
decisions en la gran partida de la
vida. H

b L’Acadèmia Sueca
i Salman Rushdie
mostren el seu suport
a l’escriptor a Estocolm

AP / CLAUDIO BRESCIANI

33 Roberto Saviano i Salman Rushdie, dimarts a la seu de l’Acadèmia Sueca, a Estocolm.

JOAN VILÀ

LES XIFRES DE ‘GOMORRA’

Espectadors
de la pel·lícula
a Espanya
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*Van sortir a la venda el 7 de novembre


