
CARLES GELI

Cau sobre Barcelona una
mena de xocolata bruta,
tan àcida que obliga a ta-
par els monuments antics,

com si es tractés d’una proposta de
l’artista Christo. A moltes cases, hi
ha esclaus sexuals. També alguns
pateixen el somni Marinetti, terri-
ble malaltia que no et deixa gaire-
bé dormir perquè et fa veure el
futur. La gent s’avorreix fins i tot
comprant les millors marques en
una ciutat desdibuixada... En fi,
abúlia, falsedat, descomposició,
malson. En aquest context, l’Assas-
sí gairebé et fa un favor quan fa
hores extres després de deixar de
repartir per Ikea; l’Oreneta supor-
ta com pot la malatia mentre espia
pels terrats i l’Esclau pensa que
avui li han fet poc mal i que podria
ser pitjor. Això és Aiguafang (La
Magrana), la suggerent darrera
proposta de Joan-Lluís Lluís (Per-
pinyà, 1963), la vuitena de la seva
bibliografia i que només fa que rati-
ficar-lo, com ja va demostrar amb
El dia de l’ós (premi Crexells,
2004), com una de les veus a escol-
tar de la narrativa catalana actual.
Si més no, la més inquietant.

Pregunta. El lector, especial-
ment el barceloní, agrairia pensar
que Aiguafang és ciència-ficció...

Resposta. No sé quin gènere és
perquè no és una novel·la futuris-
ta, però tampoc és una novel·la-as-

saig sobre la societat actual.
P. Doncs a la plana 99 parla de

barcelonins, explícitament...
R. Bé, volia un espai reconeixi-

ble, però la ciutat del llibre no és
una metàfora de Barcelona sinó
del contingut mental de la societat.

P. Inusual a les nostres lletres.
R. És que la literatura catalana

és una mica maniaga, que diem a
la Catalunya Nord; està plena de
bondat, gentilesa, té un punt tou
en relació a la novel·la europea, fa
poca exploració literària, mira poc
l’avantguarda i així hem perdut
l’anticipació, les ucronies... Hi ha
cert provincianisme literari.

P. La societat que dibuixa és
molt decadent.

R. Està marcada per un estat
de descomposició i hi ha una va-
cuïtat de la vida, estan avorrits de
viure i hi predomina l’aparença.

P. Fins i tot la gent es pinta les
dents de colors...

R. M’estranya que no es faci ja,
arribats al pírcing d’avui.

P. També és angoixant les diver-
ses pors que traspuen els personat-
ges, la violència del carrer.

R. Sí, tot això que descric po-

dria passar aquí ara; i si avui la
violència és menor a la del llibre és
perquè encara hi ha un vernís de
civilització que ens protegeix, però
aquesta civilització no és adquiri-
da, s’ha de treballar, i cada cop la
seva capa és més prima.

P. Per què sura tot això ara?
R. La buidor ja fa temps que es

manifesta, la tenim dins però, és
clar, si treballes 12 hores, no la
veus... És curiós, però és la mateixa
civilització la que provoca aquesta
buidor; l’aiguafang cau sobre el
cap de la gent. Aquesta pluja és el
quart personatge de la novel·la.

P. L’esclau sexual és japonès.
Un acudit càustic?

R. No, volia plantejar que no hi
ha determinisme, que algú d’un
país modern i tecnològicament
avançat també pot ser un esclau,

que els emigrants d’avui no tenen
per què ser els de demà; si hi ha un
cataclisme climàtic o tecnològic,
potser ens hi trobarem nosaltres.

P. El seu japonès és d’una docili-
tat exasperant.

R. És que s’ha resignat a ser
esclau i s’hi adapta. Vinc a dir que
el confort és un parany.

P. La pluja bruta, la foscor, la
ciutat...¿Blade Runner?

R. Només he vist el film una
vegada i, efectivament, quan esta-
va escrivint em va venir al cap... i
em vaig prohibir tornar-la a veure
fins fa poc. Em va passar també
amb La taronja mecànica.

P. Sobta molt l’absència total
del món espiritual.

R. És un dels aspectes clau de
la degradació d’una societat per-
què és dels que permeten estructu-

rar-la: s’han perdut tots els valors,
eines cabdals per la llibertat; sóc
ateu, però tinc certs valors cris-
tians que crec necessaris.

P. De Perpinyà estant també es
veu el món així o només és visible
des d’una versió 2.0 de la Barcelo-
na que s’ensorra com el Titànic?

R. Aquest fenomen ja passa
arreu, pobles inclosos. D’altra ban-
da, Barcelona no té gens de mala
premsa a Perpinyà.

P. Cap on miren més, cap a Pa-
rís o cap a Barcelona?

R. Infinitament més a París,
però també molt a Barcelona. És
possible que fins i tot estigui una
mica mitificada: França, avui, és el
campi qui pugui del liberalisme,
mentre hi ha certa enveja de Cata-
lunya pel seu grau d’autonomia i
per haver salvat la seva llengua.

P. La seva quina és?

R. Se’m dóna millor el francès,
però m’hauria perdut si hagués es-
crit en aquesta llengua. En el ca-
talà, sóc autodidacte al 90% i tinc
algunes dificultats. Però això m’ha
ajudat: haig d’anar al cor de la llen-
gua i m’obliga a ser més precís.

P. Els personatges parlen un ca-
talà ben estrany que citen com a
cataflà. És aplicable a la vida real?

R. El català del llibre és cohe-
rent amb una societat en descom-
posició. El que és evident és que el
català es parlarà cada vegada més
amb accent xinès o marroquí i això
tampoc és tan dolent; el que sí és
dolent és el nivell d’empobriment,
sobretot del català de Barcelona,
que es confon amb el normatiu. És
ridícul que la gent de comarques
tingui vergonya de la seva riquesa
lingüística; m’espanta; per això he
posat rossellonismes i cultismes.

P. Cal una política més exi-
gent?

R. Amb la llengua estem
afluixant; un xinès que viu a Cata-
lunya és més català que jo, que sóc
francès, però perquè aquest xinès
parli en català ha de tenir la sensa-
ció de què li és útil; si no se li
ensenya el català és discriminació
perquè se li barra l’accés a l’ascens
social. En qualsevol cas, sóc dels
que creuen que per salvar una llen-
gua es necessita la independència.

Aiguafang
Joan-Lluís Lluís
La Magrana
141 pàgines. 16 euros

Difícilment trobarem un
millor homenatge a Mer-
cè Rodoreda en aquest
any de commemoracions

que la transfiguració de la Colome-
ta que somiava desperta als terrats
de la Barcelona de postguerra en
l’Oreneta de la Barcelona postca-
tastròfica d’Aiguafang, la magnífi-
ca novel·la de Joan-Lluís Lluís:
una indigent que es refugia als ter-
rats dels voltants de la Ribera i té
malsons de vidència exacta i pre-
monitòria com a resultat d’una in-
fecció contagiosa. Som en una Bar-
celona distòpica i sempre enfanga-
da de pluja àcida, en una Barcelo-
na dura i brutal, que es troba tan
als antípodes de la postal del turis-
me cultural-municipal com de les

operacions de màrqueting genera-
cional dels que odien corporativa-
ment Barcelona en castellà com a
fórmula d’apropiació simbòlica (in-
vertint així els codis dels seus prede-
cessors titànico-barcelonins per
acabar fent el mateix gest polític i
publicitari).

Aiguafang ens condueix a una
Barcelona precisa i sàviament alte-
rada, amb una topografia que ens
duu de la Plaça Sant Just a l’esta-
ció de Penitents, amb els monu-
ments embolicats amb plàstic ne-
gre per retardar-ne l’esmicolament.
Joan-Lluís Lluís segueix les passes,
els ritus i les circumval·lacions de
tres universos morals extrems: tres
personatges que en la seva radical
singularitat encarnen el clima
d’una ciutat que es viu com una
condemna. Un assassí en sèrie que
mata amb la il·lusió d’alliberar les
víctimes del patiment de seguir
vius, un esclau sexual asiàtic i una
indigent que veu el futur. Tres vèr-

texs d’un triangle esmolat de movi-
ments imprevisibles, que no es limi-
ta al tremendisme cyberpunk. La
degradació física, moral i verbal de
la ciutat és tot just el punt de parti-
da. La ficció ens situa en un territo-
ri asfixiant proper al del Tsai Ming-
liang de The Hole: també en una
ciutat —en aquell cas Taipei— so-
ta un diluvi constant, assetjada per
epidèmies i habitada per éssers soli-
taris i psicòtics, que només troben
refugi i alliberament en l’amor.

Joan-Lluís Lluís confirma amb
Aiguafang, la seva sisena novel·la,
que és ja un nom de referència im-
prescindible en la narrativa catala-
na actual. Torna a mostrar-se com
un mestre en l’art exigent de la
novel·la breu. Aiguafang té la den-
sitat i la textura moral d’una
novel·la: posa en joc un món possi-
ble que projecta sentits inquie-
tants, amb una prosa mineral i reti-
cent, també marcada pels trets
d’estranyament i de rara coloració

tornassolada que defineixen el mo-
biliari urbà de la novel·la. Alhora
té la geometria del conte: el vals
del triangle que gira amb la super-
posició de lògiques i mirades. La
transició de codis al llarg del llibre
condueix a la cristal·lització del re-
lat en una imatge final persistent:
el que sembla començar com un
passeig pel costat salvatge d’un fu-
tur imperfecte es transforma en un
conte d’amor que fa ballar de for-
ma magistral tres subjectivitats ex-
tremes, que s’expliquen amb tres
relats irreconciliables uns mateixos
fets: la percepció mítica de l’Es-
clau japonès, la percepció visio-
nària de l’Oreneta i la percepció
apocalíptica de l’Assassí en sèrie.
Aiguafang comença amb una cita-
ció de Lou Reed i una altra de
Jacques Prévert. Hi podríem per-
fectament haver trobat també les
paraules de Meredith, que obren
La plaça del Diamant: My dear,
these things are life.

JOAN-LLUÍS LLUÍS Escriptor

“Em vaig prohibir tornar a veure
‘Blade Runner’ i ‘La taronja mecànica”

El vals del triangle
MANEL OLLÉ

El confort com a parany en una societat en descomposició i que s’ambienta a Barcelona és la nova proposta literària de Joan-Lluís Lluís. / JOAN SÁNCHEZ

“A Catalunya hi ha un
cert provincianisme
literari, es mira poc
l’avantguarda de fora”

“El vernís de civilització
que ens protegeix és
cada vegada més prim”,
diu l’autor d’‘Aiguafang’
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Musicals en temps de crisi

B.G.

ACatalunya, la tradi-
ció del teatre musical
autòcton està molt lli-
gada a la trajectòria

de Dagoll Dagom, capitaneja-
da per Joan Lluís Bozzo, An-
na Rosa Cisquella i Miquel
Periel. Títols com ara Mar i
cel, Flor de nit, Antaviana, El
Mikado o Els pirates formen
part de l’imaginari col·lectiu
de bona part dels catalans afi-
cionats al teatre. La compa-
nyia catalana creada fa 34
anys, en què ha fet 22 especta-
cles, ha apostat principal-
ment per la creació original, i
no per la importació d’obres
procedents d’altres països.
“En tot cas, si hem agafat al-
gun musical que ja existia
n’hem fet una recreació molt
especial”, reflexiona Cisque-
lla, qui recorda la contribu-
ció del grup en la formació
d’artistes per a musicals.
“Quan nosaltres vam co-

mençar, posàvem professors
de cant i de ball als actors.

Ser original comporta ris-
cos: aventurar-se a estrenar
muntatges nous significa, òb-
viament, no haver testat
abans com els rep el públic, ni
comptar amb els grans mit-
jans i la maquinària publici-
tària de les superproduccions.
Des de Dagoll Dagom els han
assumit sabent que, en qualse-
vol cas, és més gratificant des
del punt de vista creatiu, atès
que gairebé sempre les impor-
tacions obliguen per contracte
a una fidelitat extrema amb
l’original. En un parell de set-
manes arribarà als escenaris la
seva última aventura. Es trac-
ta d’Aloma, adaptació de la
novel·la de Mercè Rodoreda,
coproduïda amb el Teatre Na-
cional de Catalunya, on s’es-
trenarà el 23 d’octubre i es re-
presentarà fins al 4 de gener.
Després realitzarà una gira
per Catalunya i Espanya.

El precedent més clar de
l’experiència és Mar i cel, ver-
sió musical de l’obra d’Àngel
Guimerà, amb la qual (a més
d’una carretada d’especta-
dors) van aconseguir la fita de
ser la primera companyia ca-
talana exportadora del gène-
re. L’espectacle, el gran èxit
de la història de Dagoll Da-
gom, es va fer també a Ale-
manya amb una producció
germana. L’Aloma musical
compta amb guió de Lluís Ar-
carzo i música i lletres d’Al-
fonso Vilallonga. Julia Mö-
ller i Carme Sansa donaran
veu, respectivament, a l’Alo-
ma jove i a l’adulta en aquesta
versió que, a més del text origi-
nal, incorpora alguns poemes
de Mercè Rodoreda, de la
qual se celebra enguany el cen-
tenari del naixement. “És un
espectacle molt intimista, que
s’adreça a l’emoció. Espero
que el públic ho sàpiga valo-
rar”, diu Cisquella.

‘Aloma’ també canta

BEGOÑA BARRENA

Tot sembla indicar que a ca-
sa nostra el teatre musical
està vivint el seu gran mo-
ment. De fet, segons el ràn-

quing dels muntatges més vistos la
temporada passada, els primers
eren espectacles musicals
—Mamma Mia! per damunt de
tots— i El llibertí, el muntatge tea-
tral de text amb més èxit, es va
haver d’acontentar amb un discret
cinquè lloc. Fenomen de masses les
causes del qual no entrarem a anali-
tzar, per bé que sospito que tenen a
veure amb la lleugeresa —mal
entesa— que s’associa al cant i al
ball propis del gènere, la qüestió és
que els musicals proliferen fins al
punt que ara per ara qualsevol ex-
cusa o referent pot arribar a ser
objecte d’adaptació musical. I així
ens trobem amb musicals que, es-
trictament parlant, no ho són i un
dels exemples més evidents és preci-
sament Mamma Mia!, espectacle
concebut a partir de les cançons
més emblemàtiques de l’eurovisiu
grup ABBA. Segons la tradició an-

glosaxona, encara que els orígens
del gènere, com de tot, es troben en
els clàssics greco-llatins, en un musi-
cal les cançons es composen en fun-
ció de la història que aquest expli-
ca i no a l’inrevés. Quan una emo-
ció és tan intensa que no troba pa-
raules per ser expressada, el perso-
natge canta i quan ni tan sols can-
tant aconsegueix dir el que vol, ales-
hores es posa a ballar. Se suposa
que els diàlegs, les cançons, la músi-
ca i el ball, els quatre punts cardi-
nals del musical clàssic, han de con-
viure de manera coherent i han de
servir a un objectiu comú. Dissorta-
dament, no sempre és així i ara ma-
teix tenim en cartellera un altre
exemple, aquest de producció lo-
cal, de recopilació de cançons que
formen, com les d’ABBA, part de
la memòria col·lectiva i que són les
que farceixen la trama de Mortade-
lo y Filemón, The Miusical. Com
per sortir pitant cap a Pernambu-
co, com diria el mateix Mortadelo.
Això sí, amb tots els mitjans del
món —tret que comparteixen les
grans produccions— i en aquest

cas amb efectes en 3D inclosos.
A banda d’aquests dos produc-

tes que apel·len directament a la
nostàlgia, com si el passat es po-
gués reviure, la cartellera barceloni-
na ofereix un altre èxit, ara
instal·lat al teatre Apolo després
de girar per tota Espanya: Fama,
El musical, una versió més que dig-
na de l’adaptació escènica de la
cèlebre pel·lícula d’Alan Parker.
D’acord, també es pot entendre
com un intent de reviure el passat
perquè del film ja fa gairebé trenta
anys, però almenys la base és la
que ha de ser, hi ha una trama que
funciona —la de les aventures dels
alumnes de la High School for the
Performing Arts de Nova York—
amb els seus girs i les seves dosis
d’humor i d’amor, unes cançons es-
tupendes que expressen el que han
d’expressar i unes coreografies ben
vistoses. Tal com està el panorama,
no es pot demanar més.

Un altre espectacle que funcio-
na tot i l’adaptació castellana i a la
baixa de l’original és Spamalot. Ver-
sió dels Tricicle del musical de

l’Eric Idle, un dels Monty Python,
que alhora es basa en la pel·lícula
Monty Python and The Holy Grail
(Los caballeros de la mesa cuadra-
da), l’espectacle compta amb esce-
nes molt ben resoltes, uns intèr-
prets encertats i un espectacular
cos de ball. I és que en un musical
no hi poden faltar números coreo-
gràfics, que és una de les pegues
que té Què, el nou musical. De tots
els muntatges comentats, aquest és
el que té més mèrit, perquè és de
nova creació i tant el llibret d’Àlex
Mañas com les composicions musi-
cals de Manu Guix han estat fets
per a aquest espectacle que dirigeix
Àngel Llàcer amb vocació de musi-
cal clàssic. La pena és que coixeja i,
tot i els anys que li han dedicat, el
resultat és tan pobre que per poder
parlar amb el cap ben alt de musi-
cals en llengua catalana em temo
que haurem d’esperar a l’estrena
d’Aloma, adaptació de la novel·la
homònima de Rodoreda, i a la sol-
vència contrastada en el gènere
dels seus artífexs, els Dagoll-Da-
gom. Creuem el dits!

De Broadway a Pernambuco

Imatges de quatre musicals que
protagonitzen el nou impuls del
gènere a la cartellera de
Barcelona: Mamma Mia!
(fotografia del centre); Spamalot
(a l’esquerra); un assaig de Fama
(dreta) i, a sota, els protagonistes
de Mortadelo y Filemón.
C. MANUEL / EFE / MARCEL·LÍ SÀENZ

Creu que ara el repte és que sigui
“el propi teixit català” el que
s’embarqui de manera decisiva
en la producció. Focus no hi que-
darà enrere. “A mig termini, tor-
narem a fer musicals, però des de
l’autoria autòctona”. En cas que
es facin obres internacionals,
serà a condició de disposar de
marge creatiu, lluny de clònics i
franquícies encotillades”, afirma
Martínez.

Anna Rosa Cisquella, una
de les responsables de Dagoll
Dagom gairebé des dels inicis
d’aquesta veterana companyia
consagrada al gènere, s’alinea
més aviat en la filera dels pessi-
mistes.

Atès el context actual, no
creu que la convivència de musi-
cals sigui bona. “Si la gent en
va a veure un, possiblement no
tindrà diners per anar a veure’n
un altre”. Per això creu impor-
tant que el públic aprengui a
distingir matisos i coloratures
dintre del gran calaix de sastre
en què s’acostumen a englobar
tots els espectacles del gènere.
“Igual que en teatre de text hi
ha comèdia i hi ha drama,
obres més lleugeres i d’altres
que no ho són, s’ha d’aprendre
a diferenciar”. D’aquesta mane-
ra el públic podria valorar mi-
llor la diversitat. En qualsevol
cas, creu que la cartellera està
amenaçada “per una espasa de
Dàmocles”.

El temps dirà si arriba a fer
miques les esplèndides xifres
d’espectadors del curs passat.
Amb el perill que, si les esmico-
la o les fereix sensiblement, n’hi-
potequi la continuïtat. Perquè,
com reconeix Gómez, “on sí
que ens pot afectar la crisi és a
l’hora de trobar finançament.
Però no podem caure en el pà-
nic, sinó ser més creatius”.
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