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CARLOS MONTAÑÉS

UN DIA MUNDIAL 
DEL TEATRE
AMB ESPERIT 
REIVINDICATIU
Barcelona q Vine al teatre, visca  
el teatre. Sota aquesta reivindicació 
ahir es va celebrar el Dia  
Mundial del Teatre, i la plaça de la 
Universitat es va convertir en un 
escenari festiu en què van actuar 
diverses companyies com a efecte 
del lema de Si el públic no va al 
teatre, el teatre anirà al públic. A 
Lluís Pasqual, director del Lliure, li 
va correspondre redactar i llegir 
(foto) el manifest de l’associació 
d’actors i directors. Va demanar 
una lluita conjunta per «conservar 
l’espai de llibertat de pensament i 
d’expressió que és el teatre». I va 
advocar per exigir «teatre als 
governants». L’actriu Carme Elias 
va llegir un altre manifest, el de 
Dario Fo, al Romea, on José Luis 
Gómez, acadèmic de la Llengua i 
director del Teatro de La Abadía,  
va pronunciar una conferència.

UNA DESCRIPCIÓ METICULOSA DE LA TRAMA HUMANA DEL CARRER DE ROBADORS

zar –entre ells els fantàstics viat-
ges d’Ibn Battuta, el clàssic àrab–,  
ha tingut topades amb terroristes de 
les quals ha sortit fugint, i s’ha ena-
morat d’una turista catalana. Final-
ment, ha aconseguit travessar l’Es-
tret fins a arribar a Barcelona, al car-
rer Robadors, enmig de les protestes 
del 15-M, en un clima que les habi-

Carrer Robadors / Calle de los ladrones, 
l’última novel·la de Mathias Énard, 
s’inicia amb una cita d’El cor de les te-
nebres de Joseph Conrad, que com és 
sabut és l’origen d’Apocalypse Now. 
On Conrad va posar el Congo, Cop-
pola va posar el Vietnam i l’escrip-
tor francès ha col·locat Barcelona i, 
tancant molt més l’objectiu, el Ra-
val, i fins i tot més, el carrer Roba-
dors, números 7 i 9, el carrer dels 
lladres del títol en francès i en cas-
tellà, on el mateix Énard va viure 
durant un temps. Perquè el terri-
ble Kurzt al final del camí, el de 
«¡l’horror, l’horror!» –Marlon Bran-
do, per entendre’ns– no pot ser mi-
llor símbol per a aquesta Barcelona 
castigada per la crisi, el revers del 
somni de l’emigrant, la terra pro-
mesa feta miques.
 Mathias Énard (Niort, 1972) 
és un dels joves autors francesos 
més sòlids de la seva generació. 
Amb aquesta novel·la (publicada 
ara per Columna i Mondadori) es 
va guanyar una nominació al Gon-
court. Dir francès a Énard, que ha 
passat una bona part de la seva vi-
da a Barcelona, on resideix, és una 
simplificació inexacta. No només 
parla a la perfecció català i caste-
llà, també àrab i persa, i és un pro-
fund coneixedor del Pròxim Ori-
ent. «La identitat sempre és la re-
ducció d’alguna cosa. Després de 
tants anys em sento francès no-
més de passaport, podria ser es-
panyol, català o àrab». És difícil no 

pensar en la salmòdia global que el 
protagonista de la història, el mar-
roquí Lakhdar, d’uns 20 anys, ento-
na cap al final: «No sóc un marroquí, 
no sóc un francès, no sóc un espa-
nyol, sóc més que això. No sóc un 
musulmà, sóc més que això».
 Lakhdar s’ha format gràcies als 
llibres que s’ha anat trobant per at-
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De l’Estret al Raval
Mathias Énard relaciona el malestar de la ‘primavera àrab’ i del 15-M a la seva novel·la ‘Carrer 
Robadors’ H L’escriptor establert a Barcelona va ser candidat al Goncourt per aquest llibre

33 Veí de Barcelona 8 Mathias Énard, autor de ‘Carrer Robadors’.
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«Els polítics  
estan paralitzats 
i, mentrestant, tots 
ens tornem una 
mica més captius»

litats literàries d’Énard mostren 
pròxim a l’apocalipsi. Pur reflex: 
«El món en què vivim s’ha tornat 
extraordinàriament violent, amb 
els desnonaments, els acomia-
daments, les manifestacions, les 
porres i els cops, i a l’altre costat la 
gent que es crema a l’estil bonze a 
Tunísia i a Síria». 
 Així el viatge de Lajdar es desen-
volupa entre el ja desaparegut Tàn-
ger internacional –el de Bowles i 
Capote– i la Barcelona canalla de 
Genet. «Són dos llocs mítics que 
ja no existeixen i avui apareixen 
bastant tristos». Allà i aquí es mos-
tren els somnis sense futur dels 
que avui tenen 20 anys a un costat 
i a l’altre del Mediterrani. «No sol 
parlar-se de la sintonia que existeix 
entre la primavera àrab i els movi-
ments del 15-M. Crec que són du-
es generacions que, encara que no 
tinguin relació entre si, funcionen 
de la mateixa manera i es comuni-
quen a través de les xarxes socials. 
El que passa és que a Espanya xo-
quen contra el sostre democràtic, 
en canvi a Tunis o al Caire s’enfron-
ten a una dictadura i això els pro-
porciona un recorregut més gran».

A peu de carrer

La Barcelona d’Énard potser no 
és la que més li agrada a l’alcalde 
Trias, però per l’autor, que la co-
neix bé –«la meva descripció és tan 
meticulosa que podria esmentar 
tots els que viuen al carrer de Ro-
badors», és real. «Davant la deses-
peració del ciutadà els polítics es 
mostren paralitzats, esperant que 
les coses canviïn mentre ells no 
es mouen, just quan es necessita-
ria una gran refundació de l’Estat. 
I mentrestant tots ens tornem una 
mica més captius i temorosos ca-
da dia». ¿La literatura pot ajudar a 
transformar això? «Almenys, pot 
ajudar a pensar. Afegir arguments 
sempre enriqueix el debat». H


