
23 ABRIL 2015 C U L T U R A LAVANGUARDIA 33

Lapassió contagiosadePerucho

Algunepersonessinos’apassionen
no li acabende trobar sentit a la vi
da. JoanPerucho, que fouun jutge
sensat, bolcà la seva passió als lli
bres que escrivia, llegia o compra
vaalsmercatsambulants.Quanels
darrers anys li va fallar la vista i li
dictavaelsarticlesalasevadona,la
Maria Lluïsa, encara acaronava i
fullejava algun dels trenta mil
exemplarsde la sevabiblioteca.
Perucho contava històries amb

l’“erudició sorneguera i vertigen
expressiu” amb què Luis Alberto
deCuenca el va definir en atorgar
lielpremiNacionaldelasLetras,el
2002. Solia parlar d’un fantasma
que deambulava pel pis de baix i, a
les sobretaules, explicava com la
fulla d’un arbre es va posar al seu
front en visitar la tomba d’Edgar
Allan Poe, senyal que interpretà
com una benedicció; abans d’em
barcarse, descobriria a la llibreria
de l’aeroportdeBaltimorequeHa
roldBloom l’havia inclòs al seu cà
nondeliteratura.Diuenques’exal
tava com un nen trapella, que era
divertit i un gran conversador. Li
entusiasmava tot el que era extra
ordinari, ientrelessevesadquisici
onstrobemunestudisobreelnom
brede jesuïtesquehihaalCel.
Julià Guillamon el va conèixer

amb vintidos anys, després de
publicar un article “molt pretensi
ós” sobre literatura fantàstica.

Aquella tarda,mentrepreniencafè
acasadePerucho, vanencetaruna
amistat que duraria dues dècades.
Guillamon descobrí Leopoldo Po
més i Francesc Artigau a través de
les seves crítiques d’art a la revista
Destino. També descobrí que con
duïa molt ràpid mentre cantava
cançonsdeRitaPavone.
Ho explica a La Central, durant

la presentació de Joan Perucho,
cendres idiamants (GalaxiaGuten
berg),unabiografiade734pàgines
i 39 euros “que es llegeix com un
best seller”, segons l’investigador
Enric Gallén. Gallén apunta que
aquestaésunaaportaciófonamen
tal tant a la bibliografia sobre l’au
tor de Les històries naturals com a
la literatura catalana. La clau és
queGuillamonhaanatabuscarallà

onnohohafetningú,amblamatei
xapassiólúdicaqueteniaPerucho.
Quan Julià de Jòdar li va dir que
treballava com un nen que no pot
desenganxarse del tren elèctric,
nos’hovaprendregairebé.AraJò
dardesenvolupaaquella imatge: el
llibre està construït com si Guilla
mon hagués fos la documentació
coneguda, l’hagués mesclat amb
dadesinèditesi,apartirdelmateri

al resultant, reconstruís un nou
tren que esquiva obstacles a través
del paisatge. L’autor és alhora cre
ador i protagonista d’una aventura
rere les passes d’un escriptor amb
unavidadenovel∙la.
La sala és plena. Entre el públic,

hiha la famíliadePerucho,Miquel
dePalol, IgnacioVidalFolch, Fer
ran Escoda, Manuel Foraster, Jo
sep Canals i la professora Maria
Campillo, que assenteix o dissen
teix cada cop que els ponents par
lendelbilingüismea lapostguerra,
la revistadelSEUAlerta, l’arxiude
la censura, tan freqüentat pels ca
talans, o el germà de Salvador Es
priu, Josep, que li va dir a Guilla
mon: “Ha vingut perquè li parli de
quan vaig formar part del Podero
soAlzamiento?”.
Al torn de preguntes, un senyor

benpensant i ben pentinat diu que
litremolenlescamesdesquevalle
gir el llibreperquèésunaobramo
numental. Confessa estar depri
mit, atèsqueveuparal∙lelismesen
tre les renyines que hi havia a la
revistaAriel i elprocéssobiranista.
PrenlaparaulaAgustíPonsi fauna
puntualitzaciósobreunadata.Lla
vors penso que, si estiguessin par
lant de punk anglès amb aquesta
precisió, serien uns friquis, però
com que parlen de literatura, són
unssavis.Enqualsevolcas,totique
l’han etiquetat d’outsider i de gua
nyadordepremis sensecapella,no
hi ha dubte que Perucho encara
provoca molta fascinació. La seva
passió és contagiosa i dóna sentit a
aquestaobracomlidonàsentitasa
vida.c
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friquis,peròcomqueés
literatura, sónunssavis

Abel Folk es
desmaia en
la reestrena
de ‘L’última
trobada’
BARCELONA Redacció

L’actor Abel Folk es va veure
obligat a abandonar ahir l’escena
ri durant la reestrena de l’obra
L’últimatrobada al teatre Villar
roel conscient que no podia con
tinuar la funció. Després de de
manardisculpes al públic per una
situacióquemaino li haviapassat
abans, es va dirigir als camerinos,
on es va acabar desmaiant, per la
qual cosa es va arribar a sol∙licitar
si hi havia algun metge entre el
públic. Finalment, va ser una am
bulància la que el va acabar eva
cuant, ja conscient, del teatre de
l’Eixample per ferli les proves
corresponents. Des de la sala ex
pliquen que l’actor es trobava ja
malament els últims dies perquè
tenia febre alta, però que per pro
fessionalitat no va voler renunci
ar a posar novament en escena
una funció molt especial. Amb
ella la seva companyia tornava a
Barcelona després de l’estrena fa
uns mesos al teatre Romea. Una
estrena que llavors comptava
amb l’actriu Rosa Novell en el re
partiment, a qui ha hagut de
substituir Anna Barrachina. La
funció d’avui ha estat també
suspesa.c

“De una fuerza conmovedora”
OUEST FRANCE

“Inspiradora, en la línea de
El milagro de Anna Sullivan”

SCREEN DAILY

“Un emotivo ejemplo de la
vocación de enseñar y aprender”

TÉLÉRAMA

Isabelle Carré Ariana Rivoire
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unapelículade Jean-Pierre Améris
BASADA EN UNA HISTORIA REAL

MILL VALLEY
FILM FESTIVAL

PREMIO DEL PÚBLICO

SEMINCI
VALLADOLID

LOCARNO
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
PREMIO VARIETY DE LA CRÍTICA

CHICAGO
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Narrada con maestría por Jean-Pierre Améris, director de “Tímidos anónimos” y ganador de la Concha de Plata en el
Festival de San Sebastián por la película ”La Vida”. Protagonizada por Isabelle Carré (“Tímidos anónimos”, “La pequeña
Lola”), ganadora del César de la Academia de Cine Francés.

La emocionante e inspiradora historia real de Marie
Heurtin, una niña de 14 años que con tenacidad y
trabajo fue capaz de comunicarse a pesar de ser
sorda y ciega de nacimiento. En la línea de “El milagro

de Anna Sulivan”, la vida de esta niña del siglo XIX,
poco conocida hasta la fecha, es una maravillosa
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en la forma de enseñar.

Ganadora del Premio de la Crítica en el Festival
de Locarno y presentada en la sección oficial de
la Seminci.

Un viaje de la oscuridad a la luz. Un bello retrato de la voluntad de superación.


