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Francesc Massip ha publicat un estudi. JORDI GARCIA
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a 1800
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Artur Pascual

Amb el permís de
Francesc Curet,
l’autor d’un patra-
col il·lustrat consi-

derable que va aparèixer el
1967, i de Xavier Fàbregas,
la síntesi del qual es va pu-

Crítica

Narrativa
A cegues
Claudio Magris
Traducció d’Anna Casassas
Edicions de 1984. Barcelona, 2006

Joan Agut

Claudio Magris va
néixer a Trieste el
1939. És professor
universitari i col·la-

bora habitualment al Corri-
ere della Sera. Es va donar a
conèixer internacionalment
amb El Danubi (1986) i ha
publicat, entre d’altres, Mi-
crocosmos (premi Strega de
novel·la 1997) i Utopia e di-
sicanto (1999).

AElDanubiMagris fauna
exploració erudita i puntual
d’una gran àrea geogràfica i
històrica, i a Microcosmos
analitza un món reduït, la
ciutat de Trieste, que reflec-
teix la complexitat i la gran-
desa de la totalitat de la terra
dels homes. L’autor utilitza
un estil literari mixt, entre la
narració i l’assaig. El seu estil
peculiar posa en qüestió els
límitsentre lanovel·la i l’obra
de reflexió.

‘A cegues’ és una novel·la,
sens dubte. Una obra de fic-
ció narrada per una sola
veu que, com el lector com-

provarà, correspon a més
d’un personatge. La novel·la
és molt complexa, amb una
estructura circular, és a dir,
sense començament pròpi-
ament dit, un nus narratiu
i un desenllaç. L’anècdota
central del llibre, que des-
prés es ramifica gairebé
fins a l’infinit, prové d’un
fet explicat a Microcosmos:
el tràgic destí de milers
d’italians que van anar a
parar als camps de concen-
tració de Goli Otok, l’Illa
Nua, al costat d’Arbe.

Acabada la Segona Guer-
ra Mundial, uns dos mil
obrers italians van decidir
traslladar-se amb les seves
famílies a la Iugoslàvia de
Tito per contribuir a la
construcció del socialisme.
Molts havien estat comba-
tents a Espanya i presoners
als camps de concentració
alemanys. Quan el 1948
Tito i Stalin es van enfron-
tar, els italians, la majoria
del PCI, es van mantenir fi-
dels a la URSS amb el re-
sultat que van anar a parar
a Goli Otok amb els estali-
nistes iugoslaus.

La veu narradora inicial-
ment pertany a Salvatore
Cippico, expresoner de
l’Illa Nua, tot i que ben
aviat aquest personatge es
transformarà en un danès
anomenat Jorgen Jorgen-

sen, exiliat a Austràlia a
principis del segle XIX. Cip-
pico (o Jorgensen) parla
sense aturador davant d’un
grup de psiquiatres que
l’examinen. D’una perso-
nalitat a l’altra, d’un segle a
l’anterior, de múltiples
aventures a la mar, a les
presons més sòrdides.
L’home, amb l’un o l’altre
nom, apareix com un nàu-
frag, sempre perseguit per
la sort adversa, per la traï-
ció dels companys de partit
o el desamor de la dona que
s’esvaeix entre ombres.

El to de la novel·la, no cal dir-
ho, és profundament pessi-
mista, com si l’autor hagués
volgut fer una al·legoria de
tot el dolor dels dos darrers
segles. Predomina l’accent
elegíac, amb passatges que
fan pensar en una tragèdia
grega. S’ha de llegir sense
presses. El lector, per tal
d’assaborir la prosa rica i
suggeridora de l’autor, s’ha
de deixar dur pel ritme nar-
ratiu de la novel·la encara
que li imposi constantment
canvis de perspectiva en el
temps i l’espai. Una novel·la
molt remarcable, tot i que
de lectura difícil.

La traducció d’Anna Ca-
sassas, atesa la complexitat
del text, la qualificaríem
d’excel·lent.

Una, diverses vides

Tradició i
representació

Narrativa
¡Bingo!
Esther Tusquets
Anagrama. Barcelona, 2007

Ana Rodríguez Fisher

Un home a punt de fer
seixanta anys, que
“ha dejado de dese-

ar” i viu immers en un des-
interès “del que le da vérti-
go medir la profundidad y
que lo abarca todo”, consu-
mit per la indiferència i el
defalliment, que sent el pes
de la joventut perduda i el

camí cap a la mort com la
negació definitiva de tots els
anhels i projectes no realit-
zats per por o per prudència
o per d’altres motius..., una
tarda entra per casualitat
en un bingo.

Pocs dies després, i mal-
grat no haver-li agradat l’ex-
periència la primera vegada
perquè no l’atrau “un juego
que obedece únicamente al
azar y no deja el menor
margen a la propia iniciati-
va”, hi torna per, tot seguit,
anar-hi diàriament i pre-
guntar-se si arriba al bingo
per casualitat o si al contra-
ri l’arrossega algun desig,

per mínim que sigui: refugi-
ar-se de la calor i de l’excés
de llum, veure les noies de
vermell lliscant veloçment
entre les taules, assistir a
l’espectacle que li ofereix
aquell petit món nou que de
mica en mica té per a ell més
densitat i interès que la seva
altra realitat, la de fora.

A ¡Bingo! Esther Tus-
quets narra una història
d’amor –que no desvelaré– i
revela amb precisió un petit
món habitat per criatures
molt singulars com ho són la
veterana Rosa –amb el
temps, confident i interlo-
cutora de l’home–; el filòsof

de mitjanit, un matemàtic;
Cèlia, la vigorosa cubana, i
d’altres treballadors del
local, entre els quals el jove
cambrer Arturo –un perso-
natge esplèndid mostrat en
a penes una pàgina–, Nat-
cha –la secretària del propi-
etari del local– i Elisa –una
de les noies de vermell–,
totes dues protagonistes
d’una història eròtico-amo-
rosa de signe contrari en
més d’un sentit.

Tots aquests que acabo
d’anomenar són personat-
ges amb una història pròpia,
que s’anirà filtrant en les pà-
gines de la novel·la, i copro-

tagonistes d’una petita in-
triga que serveix per soste-
nir la tensió final i tancar la
novel·la. Com és natural, a
¡Bingo! també entren altres
personatges que contribuei-
xen a traçar un magnífic re-
taule d’aquest micromón i
animar amb petits incidents
i anècdotes aquestes pàgi-
nes. ¡Bingo! és una lectura
deliciosa: una novel·la àgil i
viva, escrita amb un sentit
de l’humor fi i amb la lucide-
sa en l’anàlisi dels senti-
ments i de les vides huma-
nes que ja ens havia mostrat
Esther Tusquets en les seves
altres obres.

L’italià Claudio Magris és l’autor de la novel·la ‘A cegues’. XAVIER BERTRAL

Passeu i vegeu

blicar el 1978, aquest com-
pendi pot ser considerat la
primera història del teatre
català digna d’aquest nom.
Francesc Massip no només
ha abocat en aquest volum
els seus coneixements, la
seva capacitat investigado-
ra i la seva experiència do-
cent, sinó que ha incorporat
els canvis metodològics que
han experimentat els estu-
dis d’art dramàtic durant els
darrers anys. Això vol dir
trencar amb les tradicionals
llistes comentades d’autors
decisius i obres cabdals per
endinsar-se en l’àmbit molt

més complex de les mani-
festacions escèniques consi-
derades en la seva totalitat.

Una crònica de l’activitat
espectacular no es pot limi-
tar als textos considerats
com escriptura literària. Te-
nint en compte el caràcter
efímer de tota representació
teatral, qualsevol intent d’ex-
plicar el seu desenvolupa-
ment ha de tenir en compte
un ampli ventall de docu-
ments, no només ni princi-
palment lingüístics, sinó
també icònics (esbossos, ma-
quetes, dissenys), simbòlics,
musicals, escenogràfics, pic-
tòrics i arquitectònics,
sense oblidar els elements
de vestuari i tècniques cor-
porals, imprescindibles per
tal que l’espectacle sigui
possible i assoleixi la seva
màxima expressió.

Amb aquest enfocament mul-
tidisciplinari, el doctor Mas-
sip ha optat per obrir el
compàs establint els límits
espacials del seu treball,
inscrivint l’àmbit territori-
al de la cultura catalana en
el marc europeu o occiden-
tal i, per tant, evitant ce-
nyir-se a la llengua com a
paràmetre exclusiu, preci-
sament perquè es tracta
d’un fenomen tan plural i
transfronterer com el tea-
tre. L’edició remarcable
d’Arola conté algunes tro-
balles gràfiques dignes d’es-
ment, com ara les petites fi-
nestres situades als marges
del text, que orienten el lec-
tor en un repertori d’imat-
ges (fotografies, pintures,
dibuixos i gravats) extens i
pertinent. Només és de plà-
nyer que la impressió hagi
estat feta en un blanc i
negre modest, tot i que im-
pecable. I que el relat
s’aturi, de moment, a
l’època de la Il·lustració.

Esther Tusquets ha
publicat ‘¡Bingo!’. PERE VIRGILI


