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Ala novel·la
‘Extrañas
estrellas’
(Alfaguara),

l’escriptora turca
Emine Sevgi
Özdamar barreja
records personals
amb la història de
l’Alemanya dels
anys setanta.

Extrañas estrellas neix de la ne-
cessitat de treure fora totes les
vivències que Emine Sevgi va
viure en els seus inicis al món
del teatre. L’autora i la prota-
gonista del llibre, que són la
mateixa persona, van fugir de
Turquia per tornar a comen-
çar a Alemanya. Fugien d’un

país ple d’assassinats, empre-
sonaments i pobresa. Emine
Sevgi va arribar a l’Alemanya
occidental amb l’esperança
d’aconseguir un visat i així
poder-se introduir en el teatre
de Bertolt Brecht a la Volks-
bühne de Berlín.

Aquesta última novel·la és la
culminació de dues anteriors.
Totes tres donen una panorà-
mica de la vida d’una autora
apassionada pel teatre des de
ben jove. “La novel·la és com un
conte que comença amb un hi
havia una vegada...”, explica. La
trilogia que ara es tanca és el
conte de la seva vida, de la seva
experiència i dels seus inicis al
teatre: “És la fi d’una era”.

L’autora ha fet ús dels seus di-
aris i anotacions personals per
dotar la novel·la de versem-
blança i sinceritat. De fet, es
tracta d’una autobiografia que
combina la narració novel·lesca
amb una segona part en forma
de dietari. Aquesta divisió re-

flecteix dos punts de vista di-
ferents: un que podria ser més
genèric, que pot pertànyer a
qualsevol persona que se’n va
de la seva terra natal; i un altre
que dóna una visió molt més
personal i íntima, que ens acos-
ta a l’autora, als seus senti-
ments, alegries i pors. També
podria representar la divisió
que sentien els ciutadans pel
Mur, per haver de traspassar la
frontera cada dia, condemnats
a la distància.

El títol de l’obra està extret
d’uns versos de la poeta Else
Lasker-Schüler, que va fugir a
Israel per culpa del feixisme
alemany. Aquesta poeta va
apropar Sevgi al Berlín dels
anys vint, abans que el nazis-
me ho taqués tot. L’escriptora
i dramaturga creu que les es-
trelles sempre són solitàries,
però són també molt obser-
vadores i curioses, com els
personatges de la novel·la. Les
estrelles formen part dels

L’autora turca Emine Sevgi tanca
una trilogia sobre la seva vida

somnis, els mateixos que l’au-
tora buscava quan se’n va
anar a Alemanya a la recerca
del teatre. Però la Turquia
natal sempre l’ha acompa-

nyada: la nostàl-
gia apareix cada
cop que l’autora
fa referència a la
seva terra: “Quan
deixes el teu país,
en el teu imagi-
nari adquireix un
to màgic, la teva
vida en el record
sembla una ciu-
tat antiga”.

Un altre senti-
ment que emer-
geix a l’obra és la
recerca de l’amor,
de l’afecte, potser
perquè, com diu
l’autora, “en l’afec-
te trobes la teva
casa, sobretot si
has trencat amb el
teu passat”.

L’autora ha
estat convidada
per la Universitat
Politècnica de
Cartagena, on

avui comencen unes jornades
sobre escriptors de Turquia.
Emine Sevgi coincidirà amb al-
tres autors de la literatura
turca contemporània.

Emine Sevgi
AVUI

EL COMENTARI

©El ‘Sant Benet’ de Gudiol a Montserrat
Artur Ramon i Navarro

● El 21 de juny de 1980, enguany fa
vint-i-cinc anys, el P. Abat Cassià M.

Just va beneir el quadre Sant Benet jove por-
tant la seva regla de la pintora Montserrat
Gudiol. Aquest quadre respon a un en-
càrrec per substituir un retaule del segle
XIX a la capella de la nau dreta de la ba-
sílica, la mateixa que ens porta al cambril
de la Mare de Déu. La construcció d’aques-
ta obra no només s’emmarca en la com-
memoració aleshores dels 1500 anys del
naixement de sant Benet sinó que repre-
senta la introducció de l’art contempora-
ni a Montserrat . El tema és tradicional en
la iconografia benedictina de tots els
temps i familiarment s’anomena Sanctus
Benedictus Puer Sublacensis. Representa la fi-
gura del sant quan, abans de concloure els
estudis de retòrica a Roma, va marxar a la
cova de Subiaco, al costat d’un llac, lluny
de la Ciutat Eterna.

No ens ha de ser gaire difícil imaginar
els dubtes i la sensació de salt al buit que
tingué la Montserrat Gudiol davant d’un
dels reptes més ambiciosos que mai no li
havien proposat. Comptava amb la pres-
sió afegida de saber que la seva obra seria
vista per milers de fidels cada dia i que
havia de donar resposta a uns problemes
iconogràfics i pictòrics impropis a la seva
època, amb la qual cosa, fes el que fes, el
resultat del seu treball seria llegit en clau
conservadora i retrògrada pel moviment
avantguardista imperant del moment. Per
sobre de tot, la Montserrat Gudiol fou
molt valenta a l’hora d’acceptar aquella
proposta. Llavors ella estava en el moment
més àlgid de la seva carrera, acabava de
realitzar el sant Jordi de la Diputació de
Barcelona, i la seva pintura clàssica i sò-
bria era ideal per assumir el repte. Si el
sant Jordi era pur moviment en diagonal,
vermell sobre vermell, el sant Benet calia
que fos auster i greu, tot quietud en aplom
clàssic, com un kourós grec transmutat en
el retrat d’un jove romà com sortit dels re-
trats del Faium.

La Montserrat Gudiol mai no havia tre-
ballat amb una obra de format tan gran,

més pròpies d’un mural que d’un quadre
de cavallet. Des de Montserrat, el pare Josep
de C. Laplana, director del museu, li pro-
porcionà el programa iconogràfic. Calia
que sant Benet vestís de negre amb l’hàbit
dels benedictins, és a dir, amb la cogulla de
mànigues molt àmplies, i li va explicar els
símbols del sant que la pintora desestimà
perquè no acabaven d’encaixar amb l’aus-
teritat de la imatge. Des del principi, va pen-
sar que el seu fill Jordi, que aleshores tenia
disset anys, fes de model: curiosa imatge la
d’una mare pintant sant Benet a través de
qui més estima i donant resposta a la frase
Fuit vir vitae venerabilis (hi hagué un home
de vida venerable), i és que, ¿hi ha alguna
cosa de més venerable (en el sentit d’amor
maternal) que el propi fill? La imatge po-

derosa del sant Benet sortida
dels pinzells en grisalla de la Gu-
diol recollia una de les frases que
el pare Laplana li digué a cau
d’orella: “habitavit secum” (va ha-
bitar en ell mateix), una de les
màximes dels monjos, la solitud
com una illa de recolliment que
ells saben interioritzar. Durant
aquell hivern en què la Mont-
serrat treballà en el gran llenç va
sofrir l’agonia i mort de la seva
mare, patiment que queda re-
flectit en el testimoni de les
mans del sant, pell i ossos, car-
nositat de cera anunciant el
final. Mans que es relacionen
amb el peu de la mateixa textu-
ra d’alabastre que sembla avan-
çar recolzat a la pedra i del ros-
tre allargassat i xuclat del sant
jove, pell que contrasta amb la
sintonia de negres i grisos que
embolcalla l’obra.

Al llarg d’aquests 25 anys, la
fortuna crítica d’aquest sant
Benet ha rebut la interpretació
de molts que s’hi han acostat,
però el millor jutge és sempre
el temps i avui aquesta obra, ja
referent en la basílica del mo-

nestir, ha passat bé el sedàs d’aquest
quart de segle i conserva el vigor d’una
obra clàssica, naturalment inspirada en
els referents de la pintura antiga que la
Gudiol va conèixer a través del seu pare,
el conegut crític d’art. El Sant Benet de Gu-
diol és una obra en majúscules i testi-
monia la vivència del pintor modern da-
vant d’un encàrrec antic, la mateixa
experiència que va saber resoldre Subi-
rachs, igualment de magistral manera,
en l’escultura en ciment a la capella del
santíssim de la mateixa Basílica. Obres
austeres que es miren com en un joc de
miralls i es complementen alhora, pin-
tura i escultura, i que integren els cor-
rents de l’art contemporani en el món es-
piritual que simbolitza Montserrat.

‘Sant Benet jove portant la seva regla’
AVUI

La FNAC acull
una prèvia del
Festival
Shakespeare

Redacció
BARCELONA

L
a Setmana Shakespea-
re a la FNAC de l’Illa
Diagonal de Barcelo-
na, que s’inicia avui i
s’allargarà fins diven-

dres, es proposa mostrar la
multiplicitat de facetes que el
cèlebre dramaturg inspira tant
en les arts escèniques com en
altres disciplines. Els actes
d’aquests cinc dies es presen-
ten com una prèvia de la ter-
cera edició del Festival Shakes-
peare de Santa Susanna, que
tindrà lloc del 22 de juliol al 7
d’agost a la Masia de Can Ratés
d’aquesta localitat.

El cicle de la FNAC, titulat Viu
l’experiència Shakespeare, co-
mença avui a dos quarts de
vuit del vespre amb una inter-
venció de Salvador Oliva a l’en-
torn de la traducció de l’autor
anglès. S’interpretaran frag-
ments shakespearians traduïts
al català, castellà, basc i gallec.
Demà, el dramaturg es con-
vertirà en protagonista d’una
sessió cinematogràfica amb es-
cenes comentades per José
Ramón Díaz-Fernández. Dime-
cres serà el torn de la música
de Shakespeare, amb un reci-
tal de la mezzo Elena Gragera i
el pianista Antón Cardó, que
oferiran una selecció de les
àries que marcaran la cloenda
del festival. Dijous tindrà lloc
una xerrada teatral amb Paco
Azorín, Àlex Rigola i Guillem-
Jordi Graells, comissari de l’ex-
posició Shakespeare was here, que
s’instal·larà a Santa Susanna. El
cicle s’acabarà divendres amb
la projecció del film El sueño de
una noche de verano.


