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Com si miréssim  
un ‘TBO’

TEATRE

“Els crims ecològics protagonitzaran 
les novel·les negres del futur”

na joventut (Edicions 62), confessa 
que va cometre un “greu error”, que 
va reparar a temps. “La víctima moria 
15 anys abans que s’investigués el cas. 
Anava avançant i m’adonava que hi 
havia alguna cosa que no funciona-
va. Era impossible que algú que havia 
mort tants anys abans pogués desper-
tar empatia”, reflexiona. I va decidir 
submergir la víctima en les aigües de 
l’eterna joventut. El problema és que 
quan reviu té una lesió cerebral que fa 
que sempre tingui set anys. Mai com-
plirà ni vuit ni nou ni deu anys. “És 
una dona rossa espectacular, amb un 
rostre molt bonic, però té el cervell 
d’una nena de set anys. És el pitjor 
que li he fet mai a un personatge. Que 
et passi això és pitjor que la mort”, 
emfatitza l’autora. 

Els nòrdics beuen massa 
A Leon no li agrada gaire la novel·la 
negra nòrdica. Amb un deix d’ironia, 
assegura que els personatges nòr-
dics “beuen molt però no gaudeixen 
del menjar, i això els deshumanit-
za una mica”. “A més, estan molt 
fascinats per com s’ha matat, fan au-
tòpsies llarguíssimes, quan l’impor-
tant és que la víctima és morta, ja no 

té futur ni podrà gaudir de res. 
Crec que les descripcions que fan 
de la mort són desagradables i in-
necessàries”, assegura. 

Quan una periodista li pregun-
ta a Leon per què al seu últim llibre 
incorpora el drama dels refugiats, 
l’escriptora –i així ho admet– no 
contesta sinó que fa un discurs so-
bre els perills del canvi climàtic: 
“El drama dels refugiats es pot re-
soldre, el canvi climàtic no. Em fa 
una mica de vergonya dir-ho però 
sóc una fanàtica de l’ecologisme”, 
afirma. “Hi ha moltíssima gent que 
s’enriqueix amb aquest drama [el 
canvi climàtic]. A Venècia fa tren-
ta anys que estan construint unes 
barreres per aturar el mar. S’han 
gastat milions d’euros i no està de-
mostrat que sigui eficaç”, lamenta. 
L’any passat van detenir tot l’equip 
directiu de l’empresa constructo-
ra i l’alcalde de Venècia, Giorgio 
Orsoni, va dimitir perquè havia ac-
ceptat un suborn de 350.000 eu-
ros. “La meva pròxima novel·la se-
rà sobre crims ecològics”, diu Le-
on. “Els crims ecològics seran els 
protagonistes de les novel·les ne-
gres del futur”, afegeix.e
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Donna Leon, flamant guanyadora de 
l’onzè premi Pepe Carvalho de 
BCNegra, estava exultant hores 
abans de recollir el guardó. Amb molt 
sentit de l’humor, va renyar els peri-
odistes per les seves “cares llargues” i 
va deixar anar que, veient aquells ros-
tres expectants i “enfadats”, no es po-
dia creure que fos en una ciutat medi-
terrània. Després es va esplaiar sobre 
les mancances de la novel·la negra 
nòrdica, va defensar l’estil de vida 
mediterrani i es va confessar “fanà-
tica” de l’ecologisme. Leon, que va 
néixer a Nova Jersey el 1942 i se’n va 
anar a viure a Venècia el 1981, recent-
ment ha fugit de la ciutat italiana can-
sada dels turistes. Ara bona part de 
l’any resideix en un petit poble de Su-
ïssa: “Estic entre vaques, a 1.450 me-
tres d’altitud. Així si puja el nivell del 
mar no hauré de patir”, diu amb mi-
rada múrria. 

Però el més importat de tot, so-
bretot per als fidels lectors d’aques-
ta escriptora, és que a Brunetti li que-
da molt per jubilar-se. Després de 
protagonitzar 25 novel·les, el co-
missari venecià continuarà relati-
vament jove i actiu. I, a diferència 
de la seva creadora, de moment, no 
abandonarà Venècia. “Brunetti és 
cada vegada més fosc però no es fa 
gran. És com una abella atrapada a 
l’ambre. Ni el vull jubilar ni vull 
desfer-me’n. No sabria què fer sen-
se ell”, va dir l’escriptora. Brunetti 
és com un mirall de l’ànima de l’au-
tora: “Es va enfosquint perquè cada 
vegada és més pessimista. Sóc una 
dona molt feliç, em llevo contenta 
i me’n vaig a dormir contenta. Ell 
també té una vida personal que el fa 
feliç: estima els fills, té una dona que 
l’estima i treballa amb gent molt de-
cent. Però això no afecta la meva vi-
sió intel·lectual. Intel·lectualment la 
meva visió del món és pessimista”, 
explicava Leon. 

Donna Leon escriu pràcticament 
un llibre per any, amb el comissari 
Brunetti com a protagonista. A la se-
va última novel·la, Les aigües de l’eter-

BARCELONA
SÍLVIA MARIMON

‘Hotel Paradiso’ TEATRE LLIURE  
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Hi havia una vegada un 
hotel dels Alps regentat 
per una senyora gran i 
els seus dos fills on tre-
ballaven una cambrera 

cleptòmana i un carnisser convertit 
en cuiner amb un gos molt cridaner. 
Aquest és l’Hotel Paradiso de la Fa-
milie Flöz, una companyia berlinesa 
amb gran projecció internacional els 
membres de la qual canvien segons el 
projecte artístic, perquè en realitat es 
tracta d’un col·lectiu interdisciplina-
ri de creadors. Segur que no tots po-
drien treballar al Paradiso. Tant als 
propietaris com als empleats o als vi-
sitants se’ls exigeix que no diguin ni 
una sola paraula i que comuniquin 
amb el cos totes les emocions i sensa-
cions que les expressives i genials 
màscares no els permeten.  

Hotel Paradiso és un magnífic 
exercici de mim i de clown que utilit-
za una gran quantitat de rutines co-
negudes i els cops i sorolls exagerats 
de l’humor clàssic anomenat slaps-
tick. Un espectacle que explica una 
història quotidiana amb rerefons ter-
rorífic però amb un humor força 
blanc, gens pervers i molt eficaç, que 
estèticament ens recorda els dibuixos 
del TBO, des de Zipi y Zape fins a El 
botones Sacarino passant per Pepe 
Gotera y Otilio, i que beu inevitable-
ment de les troballes del cine mut. 

Al bell mig d’una escenografia de 
conte, els quatre intèrprets assumei-
xen de manera excel·lent tots els pa-
pers de l’auca i, tot i que el primer dia 
els fallava una mica el ritme, els podem 
ben recomanar que reservin habitació 
amb tota la seva família al Paradiso. 
Compte, que dissabte tanquen!e
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Etern 
“Ni vull jubilar 
Brunetti ni 
me’n vull  
desfer.  
No sabria què 
fer sense ell”,  
diu Leon
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