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LAPUNT
La primera novelóla 
policiaca infantil

Ánlmalllbres ha recuperat la novel-la L'E m il i  els detec- 
t iu s  (traduida per Ramon Monton), la primera novel-la 
policíaca infantil. La va publicar el 1929 el poeta i novel- 
lista alemany Erich Kastner (1899-1974), amb il-lustra- 
cions de Walter Trier (1890-1951). Només a Alemanya va

grafiques. L’Emil agafa tot sol un tren cap a Berlín, per 
anar a passar uns dies a casa de l’avia. El trajecte s’es- 
patlla quan li roben els diners que li havia donat la mare. 
L’Emil segueix la pista del lladre i coneix en Gustau i els 
seus amics, els detectius. Sobretot l’inici, amb jocs me-
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vendre més de dos milions d ’exemplars i ha estat tradu- 
ida a 59  idiomes, a més de fer-se’n versions cinemato-

taliteraris, és una delicia, tam bé per a lectors adults. No 
calen detectius per descobrir aquesta joia classica.

Joan Jord i M í ra lles o fe re ix  a la novel-la  ‘T río m fa d o r’ 
una vísíó ango íxan t de la v ída  a la Masía del Barga

Críticateatre
Jordi Bordes

Masculínítat 
toxíca en l’esport

Joan Jordi Miralles narra  s ituacions desagradables a la Masia del Barca ■  pau cortina / acn

Silvia Bel, Sara Espígul, Miriam Iscla i Natalia Sánchez,
les qua tre  actrius a l’abism e del F itzroy ■  d ruano

La campanada

Lluís Llort
BARCELONA

Joan Jordi Miralles (Osca, 
1977), manresa d’adop- 
ció, és professor de narra
tiva audiovisual i autor 
d’una desena de llibres que 
sempre han partit d’una 
valuosa autoexigéncia, la 
discreció i no tenir pressa. 
Ara presenta un llibre que 
pot estar tintat per la polé
mica, Triomfador, publi- 
cat per Males Herbes. La 
imatge de portada és de 
Javier Jaén i Seix Barral 
publica la traducció caste
llana de Rubén Martín, 
molt treballada amb el ma- 
teix Miralles.

L’Ulisses té 13 anys, ju- 
ga a basquet i acaba de fit- 
xar pel Barga. S’instal-la a 
la Masia, on espera assolir 
el somni de convertir-se 
en jugador professional. A 
partir d’aquest moment, 
la illusió de la seva vida es 
transforma en un malson, 
perqué la relació amb els 
companys, més grans o 
més petits, pero adoles- 
cents com ell, estara domi
nada per la irracionalitat 
del poder dels mascles al
fa, com passa alla on hi ha 
homes i competició.

"Fa molts anys que lle- 
gim i admirem les obres de 
Joan Jordi Miralles, fins al 
punt que vam crear una 
col-lecció de teatre per pu
blicar una obra seva, Els 
nens feligos; després vam 
poder publicar les narra- 
cions llargues Margina- 
lia”, explica Ramon Mas, 
editor de Males Herbes.

"Triomfador és el seu 
llibre més important per
qué aixeca una estora i 
mostra una série de fets 
que no pensaríem que po- 
dien passar a la Masia del 
Barga; pero hi posa prou

distancia per convertir-ho 
en una novel-la, no és una 
confessió íntima i prou.” 

Per Jesús Rocamora, 
editor de Seix Barral, "Mi- 
ralles no fa pornografia de 
les miséries i fets escabro
sos que narra, no fa de la 
ferida el leitmotiv de 
l’obra; és un relat amb una 
mirada universal del que 
ara anomenem masculi- 
nitat toxica”.

SegonsJoan 
Jordi Miralles, 
'Triomfador' “és 
una ficció amb 
coneixement 
de causa”

L’autor ha constru- 
ít una obra de ficció a par
tir de les seves experién- 
cies a la Masia, on va viu- 
re, com a part del planter 
del Barga de basquet, dels 
13 als 17 anys. "És una fic- 
ció amb coneixement de 
causa”, defineix Miralles. 
La historia d’un nano a qui 
"s’ofereix una oportunitat 
extraordinaria”, fitxar pel 
Barga. Miralles mostra un 
abans i un després 
d’aquesta dura época per 
fer evident el caracter ex- 
traordinari de la situació.

"Hi ha coses que vaig 
viure o veure, pero moltes 
altres no, no és la meva vi
da, que me la guardo per 
mi, és una ficció perqué 
només ho podia explicar 
des de la ficció.”

Esta ambientada a fi- 
nals dels vuitanta i princi- 
pis dels noranta, l’época 
en qué realment Miralles 
va viure a la Masia. "De 
sensacions sí que n’hi ha

moltes de meves, com ara 
la il-lusió, la por, l’instint 
de supervivéncia... Pero 
en cap cas és una obra 
d’autoajuda ni a mi m’ha 
servit per a alguna mena 
de terapia”, assegura.

"El ritme de l’obra l’he 
treballat molt perqué sigui 
com un partit de basquet, 
amb aturades, el-lipsis, 
moments accelerats... Tot 
esta molt depurat.” Certa- 
ment, és una mostra més 
de l’estil acuradíssim de 
l’autor, que la va comen- 
gar a escriure quan va tor
nar a jugar a basquet, com 
a simple aficionat, anys 
després d’aquesta etapa a 
la Masia.

Joan Jordi Miralles és 
un autor molt discret que 
no sol concedir gaires en
trevistes, pero, quan hi 
parles, no es mostra gens 
esquerp, al contrari, és un 
bon conversador i una per
sona afable. I encara mi- 
llor escriptor. ■

Fitzroy
Autoría: Jordi Galceran 
Direcció: Sergi Belbel 
Intérprete: Míriam Iscla, Sílvia 
Bel, Sara Espígul, Natalia 
Sánchez
8 de febrer (fins el 23 d’abril) al 
Teatre borras. Barcelona

D arrere de la broma 
de les frases mal- 
e'ídes hi ha més 

d'una campanada, real i 
metafórica. El duet Galce- 
ran/Belbel aspira a repetir 
l'éxit d'El credit i, sobretot, 
d'El metode Gronholm 
amb aquesta nova comé- 
dia. Les quatre alpinistes 
confien a superar-se a si 
mateixes i a batre un ré
cord tan insólit com inne- 
cessari. En l'espera de fer 
l'atac final per la via iugos- 
lava del Fitzroy (una mun- 
tanya entre Argentina i Xi- 
le) retrunyen unes altres 
campanades, ideals per a 
la comédia, patétiques per 
a algunes d'aquestes es- 
portistes.

Ha inventat Galceran el 
teatre d'aventures? Doncs 
no. Perqué en el quadre hi 
ha una conversa tensa pe- 
ró mai perillen les seves vi
des. Fan prou a superar la 
frase maleida, el joc que 
substitueix la prova dels 
barrets de Gronholm. 
L'obra modela una conver
sa d'intim itats (amb girs 
d'una escandalosa comici- 
ta t) en un lloc insospitat: a

un relleix del Fitzroy (a 
3.000 metres d'altitud): les 
anécdotes passen a ser un 
relat que posa en risc l'ex- 
pedició. En l'alpinisme es 
confia a mort amb la com- 
panya que fixa la cordada; 
es passa de pantalla: es 
poden obviar les males ju- 
gades que s'hagin pogut 
fer en la vida quotidiana.

L'autor de fenómens 
com Paraules encadena- 
des, Carnaval, i Dakota 
gaudeix trobant escletxes a 
la veritat i fent que perso- 
natges ben grisos tinguin el 
seu moment d'heroicitat i 
de miséria. Peró lluny de ri- 
diculitzar ningú, els huma- 
nitza. La comédia és un gé- 
nere maleit perqué dema
na energia ben administra
da. Belbel aconsegueix 
aquest equilibri entre qua- 
tre monstres a l'escena: 
Míriam Iscla, la cap de l'ex- 
pedició que controla la in- 
formació privilegiada per la 
seva mirada de psicóloga 
de best-sellers d'autoajuda; 
Sílvia Bel, la xerraire i extro
vertida que no sospita qui
nes veritats li revelará 
aquella aturada; Sara Espí- 
gul, molt més callada, que 
lluita entre el repte, l'amis- 
ta t i la vida, i la descoberta 
de Natalia Sánchez, l'ele- 
ment distorsionador indis
pensable que sap jugar-hi 
com si ho fes sense voler. 
La campanada ressona al 
Borrás. ■N
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