
a consolidació en el mercat
d’una revista eminentment di-
vulgativa com Sàpiens és un fet

positiu. Vol dir que hi ha un públic no
especialitzat amb interès per la histò-
ria. Disposat a pagar un tant mensual
(modest: 3,5 euros) per accedir a infor-
macions amenes sobre tot de coses và-
ries succeïdes en el dilatat decurs tem-
poral que ens ha precedit. La inevitable
trivialització a què es presta un tal pro-
ducte no està altrament renyida amb els
mínims de qualitat (conceptual, temà-
tica, expositiva) que li són tanmateix
exigibles, i que Sàpiens compleix prou
bé. (Com tampoc la seva existència, en
un mercat normalitzat, no hauria d’in-
hibir una major difusió d’una altra re-
vista d’història, de to molt més acadè-
mic i elevat, com ara L’Avenç; de fet,
totes dues s’haurien de complementar
en una àmplia franja de públic poten-
cial afí).

Una de les seccions més àgils de Sà-
piens és la pàgina dedicada a la polèmi-
ca: dos historiadors discrepen, amb
uns respectius sí i no tan tallants com
raonats, a l’entorn de qualsevol fet his-
tòric. A banda el component merament
lúdic del debat, aquest serveix com a
exercici de relativització de la història,
en tant que fets realment ocorreguts i
en tant que valoracions que en fem. I
permet veure de costat, i en contrast,
ideologies i sensibilitats tan antagòni-
ques com les que, l’últim setembre, di-
ferien sobre si la guerra dels segadors
del 1640 perseguia la independència
de Catalunya.

La qüestió plantejada en el número
d’aquest febrer és d’intenció didàctica:
el cinema és una eina vàlida per apren-
dre història? Una discussió apassio-
nant i actual, per tal com gira a l’entorn
de la paraula i de la imatge, de com
s’interrelacionen i malden respectiva-
ment per sobreposar-se l’una a l’altra.
Idèntica pregunta a propòsit de la lite-
ratura només fóra resoluble a favor del
no invocant el caràcter irreductible
d’aquesta, la seva dimensió autorefe-
rencial, autosuficient. Però quin altre
front de controvèrsia més estimulant
no obriria!

L
Saber de «Sàpiens»

la columna | JOSEP MURGADES
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PUBLICITAT

iu la mala premsa que els ac-
tors temen els crítics. Que els
abominen. Que els provoca
uns nervis que els engarroten a

l’escenari i, per tant, defensen el seu per-
sonatge garratibats. De fet, la crítica té el
mal costum d’assistir a la primera funció,
que és quan la producció és més verda i,
per tant, es veuen millor els descosits de la
proposta escènica. Però ser a l’estrena és,
sovint, un imperatiu dels mitjans de comu-
nicació que volen recomanar o desaconse-
llar l’assistència a un espectacle o a un al-
tre. El cas és que, habitualment, quan un
crític entra en una conversa d’actors es pot
produir un silenci acusador, l’àngel que
passa, s’entrebanca, maldestrament. Fa
poques setmanes, els crítics de la premsa
de Barcelona van recuperar uns premis
honorífics (un diploma sense emmarcar)
que habitualment llueixen actors, actrius i
directors tant com poden. Brilla més que
una poma dels Max, entregada pels col·le-
gues; la cartolina es rep dels enemics de la
filera 7 de platea. Diu ràdio macuto que els
crítics són uns éssers ferotges, reprimits,
amargats, amb uns grans ullals i un alè pu-
dent, que creixen a còpia de mala llet i
d’alcohol d’alta graduació. Tot això, diu,
sí, la sapiència popular. Però també canten
els refranys que en tot hi ha excepció.
Aquest paradigma es va produir dilluns al
vespre a la històrica (i encara cremada i
gèlida) Cúpula Venus: unes 400 persones,
majoritàriament del sector de les fustes de
l’escenari, van ovacionar el crític Gonzalo
Pérez de Olaguer. Ho van fer en la presen-
tació del llibre Els anys difícils del teatre
català. Memòria crítica, sense que ningú
hagués llegit aquesta publicació d’Arola.
Els aplaudiments calorosos van ser,
doncs, per a l’autor, el degà de la crítica a
Barcelona, com se li diu des de la profes-
sió amigablement, i que ha suportat quasi
mig segle dels espectacles fets a Barcelo-
na. Que no és poc.

L’èxit ja es palpava en l’ambient. Quan
signatures il·lustres com Marcos Ordóñez
no poden entrar a un auditori al peu de la
Rambla perquè no hi cap ni una agulla, en
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aquests temps, és que se celebra alguna
cosa més que una simple (i segur que rigo-
rosa i referencial) capçalera. El llibre és el
resultat d’una epopeica labor. Gonzalo
Pérez de Olaguer, crític d’El Periódico i
que ha passat per moltes capçaleres periò-
diques de la Catalunya de la transició, ha
mantingut en els últims anys una lluita
aferrissada amb el càncer. Dilluns, valent i
generós, afirmava que hi ha gent que supe-
ra aquesta malaltia i altres que es queden
pel camí: «Jo estic al mig.» Confessions
com aquestes qualifiquen més bé que
qualsevol recollida de signatures i decla-
racions pomposes el seu grau d’humani-
tat. Gonzalo, emotiu i emocionat, no esta-
va sol a la taula de la Cúpula Venus. Per
donar-li pes polític, el president de la Ge-

neralitat, José Montilla, va presidir l’acte,
tot i haver fet esperar mitja hora la concur-
rència. Per desdramatitzar la pompositat i
eliminar qualsevol imatge de doctor hono-
ris causa, hi havia el bigoti sorneguer de
Joan-Anton Benach, crític de La Vanguar-
dia, i la mateixa Carme Tierz, directora de
BCN Teatre, possiblement columna verte-
bral d’aquest somni, entre viatges a hospi-
tals i al despatx d’en Gonzalo. El crític co-
mentava, sobre el llibre, que avui es fa mi-
llor teatre que el de les dècades dels 60 i
70, però que hi troba a faltar una esponta-
neïtat i militància. Ell, que ha sabut torejar
des de les prèvies les crítiques, és una in-
dispensable baula per recordar que els crí-
tics són humans, tenen sentiments i poden
aixecar passions. Bravo i felicitats!

Ovació dels actors al crític
la contra | JORDI BORDES

El sector escènic elogia el crític Gonzalo Pérez de Olaguer a la Cúpula Venus arran de la
presentació del llibre «Els anys difícils del teatre català»

Gonzalo Pérez de Olaguer, signant llibres, dilluns al vespre a la Cúpula Venus. / MARC LLACH


