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● Amb el títol de Besalú.
Ruta literària comencen
aquest dissabte que ve
unes visites guiades per di-
versos escenaris del nucli
antic de la vila que han es-
tat reflectits en la literatu-
ra. L’itinerari ha estat dis-
senyat per Esther Fabre-
llas, Anna Guix i Frances-
ca Uccella, de la càtedra
Maria Àngels Anglada de
la UdG. Abasta un total de

36 textos inspirats en la vi-
la, escrits per un nombre
semblant d’autors –escrip-
tors, viatgers i cronistes–
d’entre el segle XIII i l’ac-
tualitat. El més antic és del
trobador Ramon Vidal i el
més recent, de Martí Giro-
nell, dos autors de Besalú
mateix. La tria inclou tam-
bé autors cèlebres com ara
Josep Pla, Carles Bosch de
la Trincheria, Jacint Ver-
daguer i Montserrat Vay-

reda. El guiatge anirà a
càrrec de Francesc Ten i
Francesc Feliu, que es cui-
daran de llegir els textos
seleccionats.

Per a l’ocasió s’han edi-
tat uns llibrets que perme-
ten resseguir aquest viatge
literari. Les visites es faran
només aquest dissabte que
ve i els dies 5 i 12 d’abril.
Per apuntar-s’hi cal adre-
çar-se a l’oficina de turis-
me de la plaça de la Lliber-

tat. Començaran sempre a
les dotze del migdia i es
calcula que duraran una
hora i mitja, aproximada-
ment. La iniciativa s’em-
marca en els projectes de
l’Ajuntament per divulgar
el patrimoni literari de Be-
salú. S’ha previst per a
més endavant obrir una
subseu de la Fundació
Bernat Metge i integrar-se
a la xarxa europea de ciu-
tats literàries.

Besalú estrena una visita guiada pels
escenaris literaris del seu barri antic

R. ESTÉBAN / Besalú

Joan Ollé torna al
Teatre Lliure amb
«Yvonne, princesa
de Borgonya»
● Barcelona. El director
Joan Ollé torna a la sala
Fabià Puigserver del
Teatre Lliure de Barce-
lona amb una peça que
ell defineix com a po-
pular i que l’escriptor
polonès Witold Gom-
browicz va escriure en
els convulsos anys tren-
ta del segle XX, una
època en què els autors
buscaven fórmules no-
ves al teatre. Gombro-
wicz fa una paròdia del
Hamlet per fer un retrat
de la societat humana.
Yvonne, ideada per
Joan Ollé, parla poc i en
els seus llargs silencis
els protagonistes reme-
moren els pecats obli-
dats. Ollé compara el
text del polonès amb el
conte «del príncep blau
i una granota». Felip
(Iban Benet) és un prín-
cep avorrit per les be-
lles joves de la cort i de-
cideix trencar la lògica i
casar-se amb una noia
enigmàtica, diana pre-
ferida dels insults de
l’aristocràcia. Felip ho
fa per demostrar la seva
capacitat per desobeir
les lleis naturals. Com a
El príncep de Maquia-
vel, pretén forjar-se el
seu propi futur i, com
en aquest llibre, no té el
menor dubte moral
d’assassinar, quan cal,
la seva dona per poder
mantenir ben tapades
les vergonyes de la cort.
Ollé es meravella d’un
text que es decanta de la
comèdia romàntica al
vodevil. El repartiment
el formen Rosa Muñoz,
Joan Anguera, Àngels
Poch i Lluís Marco, en-
tre altres actors. L’obra
s’estrena avui i es podrà
veure fins al 27 d’abril.
La complexitat escèni-
ca dificulta la gira. / J.B.

Per la comissària de l’ex-
posició, l’obra de Mercè
Rodoreda està marcada
per la pèrdua de la inno-
cència d’uns personatges,
protagonistes o secunda-
ris, que s’allunyen molt de
l’etiqueta d’innocents que
sovint se’ls penjava. La
mostra vol trencar la imat-
ge que sovint s’associa a la
seva obra, amb personat-
ges marcats per una certa
blederia i quotidianitat
procedents de barris com
els de Gràcia o Sant Ger-
vasi. Segons Marina Gus-
tà, aquesta és una percep-
ció que «no s’ajusta a la
realitat» perquè si s’analit-
za a fons la seva obra es
veu com un dels «denomi-
nadors comuns és precisa-
ment la pèrdua de la inno-
cència d’una forma trau-
màtica i el pacte entre la
vida o amb la mort que
se’n deriva», sense oblidar
la violència amb què
s’afronta l’existència.
«Rodoreda tenia una certa
imatge d’escriptora inno-
cent que sovint ella ali-
mentava conscientment.
També del seu món literari
se’n desprèn sovint aques-
ta lectura, però la seva
obra té una rebotiga, un es-
trat i substrat que van més
enllà de la innocència i són
torbadors», sentencia.

L’exposició, que es pot
visitar des d’avui i fins al
15 de juny, no aspira a
substituir la lectura, sinó a
incitar-la. Per aconseguir-
ho, el recorregut per quatre
de les sales del Palau Ro-
bert intenta ambientar els
mons de La plaça del Dia-
mant, Mirall trencat, La

mort i la primavera i
Quanta, quanta guerra.
Un mètode sense marge
d’error és la reproducció,
escrita o verbalitzada,
d’alguns dels fragments
de les obres. També s’hi
han instal·lat objectes rela-
cionats amb l’argument, el
moment històric o l’uni-
vers literari de Rodoreda.
La màquina d’escriure de
Rodoreda dóna la benvin-
guda al visitant, que també
hi trobarà objectes clau en
les obres com ara un em-
but, un ganivet, una balan-
ça o la reproducció de co-
loms volant al sostre de
l’exposició. També s’hi
recreen dos espais molt
coneguts a Mirall trencat,

com són el jardí i la casa on
la família Valldaura-Far-
riols viurà la seva esplen-
dor i posterior caiguda. Un
dels punts «més impres-
sionants» de la mostra, se-
gons la comissària, és la
reproducció del camí que
fa el noi que apareix a
Quanta, quanta guerra,
quan decideix abandonar
el front i ser un desertor.
Amb l’ajuda d’una panta-
lla, es projecten les imat-
ges de soldats al front i un
riu de sang amb morts, els
mateixos que el personat-
ge es troba com a prova
que la guerra s’ha acabat.
En aquest mateix espai,
també hi ha incloses les si-
luetes d’alguns personat-

ges, a escala real, que sur-
ten de la penombra de for-
ma fugaç amb l’ajuda d’un
punt de llum.

Qüestió de nas
Aquesta sala, gràcies a un
sistema de difusors creat
amb la col·laboració d’un
químic, fa una olor sem-
blant a la de la pólvora,
mentre que l’espai dedicat
a La plaça del Diamant
s’ha ambientat amb olor
de «botiga d’adroguer
amb molts sabons» i la de
Mirall trencat, de «jardí
amb moltes flors». L’espai
dedicat a La mort i la pri-
mavera, de la seva banda,
té l’aroma, aquesta sí més
aconseguida, de bosc hu-

mit.
Si bé La plaça del Dia-

mant i Mirall trencat són
dues de les novel·les més
conegudes pel públic, cen-
trades en una època ver-
semblant i concreta de la
nostra història, a La mort i
la primavera i Quanta,
quanta guerra, en canvi,
es parla d’uns personatges
anònims o fantàstics on la
por hi és molt present.
D’aquesta manera, l’expo-
sició, emmarcada dins
dels actes de l’Any Rodo-
reda, vol mostrar la com-
plexitat i els matisos a par-
tir d’obres representatives
juntament amb d’altres
que no són tan conegudes
pel públic general.

Rodoreda, amb tots els sentits
Una exposició convida a rellegir l’autora ambientant, fins i tot amb olors, quatre de les seves obres

La sala dedicada a Quanta, quanta guerra, ahir al matí. / JUANMA RAMOS

● La plaça del Diamant, La mort i la primave-
ra, Mirall trencat i Quanta, quanta guerra són
les quatre obres de la bibliografia de Mercè Ro-
doreda sobre les quals s’articula l’exposició

X.A./ Barcelona Mercè Rodoreda. La mort de la innocència
que, inaugurada ahir al Palau Robert, recrea
l’atmosfera i els mons complexos que evoca
l’autora. Per aconseguir-ho, la comissària Ma-
rina Gustà ha triat un seguit de textos, objectes i

fins i tot olors que volen «incitar a la relectura
de la seva obra». La mostra també vol trencar
l’estereotip que associa Mercè Rodoreda com a
autora de personatges marcats per una certa
blederia.


