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● Temps pels clàssics
grecs: el festival ens ha
ofert propostes prou inte-
ressants, com ara la trilo-
gia de Sòfocles o la Ilíada
d’Homer; no hem pogut
veure, lamentablement,
La guerra dels jueus de Jo-
sep Flavi, d’Amos Gitai,
que hagués donat un ven-
tall més ampli, però tot
plegat no ha estat més que
el so d’una música sinco-
pada.

«Èdip» i «Antígona»
Nit de xafogor indicible.
El teatre, ple a vessar, fa
una patxoca encomiable.
A l’arena de l’amfiteatre
s’està a punt de desvetllar
el son d’aquesta trilogia
familiar concebuda pel di-
rector francès George La-
vaudant. Quan Sòfocles va
escriure aquestes tres tra-
gèdies: Èdip rei, Èdip a
Colonos i Antígona proba-
blement era lluny de pen-
sar en una fusió comprimi-
da i vessada així. Però el
sentit ultra segueix desple-
gant-se en mirades i lectu-
res infinites. En la mitolo-
gia grega, Èdip és un dels
personatges més profunds
i humans, la seva història i
el seu destí semblen un re-
sum de sentit dolorós i mi-
serable a què ens pot sot-
metre la vida. Quan Sòcra-
tes estampa al món la seva
màxima de «coneix-te a tu
mateix», marca el destí
d’Èdip, que, aprofundint
en els fets, aprofundeix en
ell mateix. D’aquesta llum
se’n traurà els ulls, la fosca
perpètua il·luminarà el seu
interior per morir en pau.
A la fi una nova màxima
definitiva s’acompleix:
«pel dolor, el coneixe-
ment». Èdip s’erigeix en
rei de Tebes, que gràcies al

seu saber venç l’esfinx,
alliberant la ciutat de la
pesta. Es casa amb Jocas-
ta, reina de Tebes i mare
seva, encara que ni ell ni
ella no ho sabien. Però
Èdip desitja la veritat exis-
tencial de la seva circums-
tància, indaga i s’acienta
que va matar el seu pare i
que és fill de Jocasta. Hor-
roritzat s’estripa ell mateix
els ulls i queda cec. Deses-
timat per tothom s’exilia a
l’Àtica, on és acollit per
Teseu. I comença la sego-
na tragèdia, Èdip a Colo-
nos: vell i exiliat, arriba a
Colonos, barri d’Atenes,
guiat per la seva filla Antí-
gona. Hi va per morir, a re-
cer de les venerables

(deesses), segons li havia
predit la Pítia. Però apa-
reix Ismene, filla d’Èdip,
que anuncia la rivalitat
dels germans, Etèocles i
Polinices; i de Creont, que
vol emportar-se el vell cec
lluny, però aquest es nega
a marxar i mor entre les
Eumènides. L’última tra-
gèdia és Antígona: mort
Èdip, la filla torna a Tebes,
on viu la guerra entre els
seus germans, que acaben
matant-se entre ells. Da-
vant la prohibició d’enter-
rar el cos de Polinices,
considerat un traïdor, An-
tígona ho fa desafiant el
poder del rei. D’això en re-
sulta una condemna: morir
de fam tancada en una co-

va. Un cop a dintre, la da-
ma es penja. Les tragèdies
de Sòfocles suposen trac-
tar en profunditat els límits
de l’existència humana:
Èdip figura una recerca in-
terior d’aquests, en canvi
Antígona és més una mon-
joia de caire polític, fami-
liar i ètic, etern i universal.

La posada en escena és
sòbria i de llum molt fos-
ca. Hi veiem un vell i antic
cinema o teatrí inclinat,
davant unes dotze buta-
ques vermelles, al fons un
mur, al mig d’aquest una
cortina oberta roja. Una
estructura metàl·lica sosté
una pantalla de llençol que
s’hissa com si fos una ve-
la; al vaixell s’hi projecten

imatges variades: els ros-
tres dels intèrprets, una
tassa o boscos, ombres de
gran efecte i de pur joc.
L’espai és obert. Certa-
ment, no hi ha una poètica
de l’heroisme ni d’una èpi-
ca tipificada. Lavaudant
ha humanitzat els seus per-
sonatges, que pareixen re-
flexionar, més que dir, un
text, amb pauses llargues i
lentes, amb quietud. La
calma, la lentitud i la ca-
dència del ritme imprimei-
xen a l’espectacle un caire
de sobrietat solemne i
fred. No hi ha connexió
possible amb l’emoció ni
s’hi busca tampoc. És un
deix intel·lectual, que ves-
teix els seus tipus amb un
cert aire sofisticat de pas-
sarel·la, amb retocs de
simbologia. La música hi
és puntual i anuncia fets;
no pas així les projeccions,
d’una gratuïtat acostuma-
da. L’afectació d’Eusebio
Poncela desapareix, afor-
tunadament, a mida que
passa el temps. La dicció
dels actors és bona, ampli-
ficada per la tecnologia li
dóna un to una mica mar-
cià. Rosa Novell, Pedro
Casablanc i Miguel Palen-
zuela són d’una magnífica
correcció. El públic, que
regalimava suor, va resol-
dre en un gradual i enig-
màtic aplaudiment la nit
estelada de tragèdia.

«Ilíada» o la son
El festival de teatre Grec
agonitza. Prova d’això, la
nit de dimecres a la Biblio-
teca de Catalunya, en què
cinc actrius interpretaven
la Ilíada o alguna cosa. El
poema d’Homer relata la
lluita d’aqueus contra tro-
ians i d’això en resulta un
monument a la guerra fas-
cinant, perquè és una his-

tòria de guerra sense pru-
dència ni mesura, en què
força i compassió mostren
la humanitat combatent,
però alhora amb un amor
obstinat per la pau. El poe-
ma és de bellesa i cruesa
estremidores. Alessandro
Barico va reescriure el text
pensant en una lectura pú-
blica. En va suprimir frag-
ments, repeticions, en va
treure els déus, que són qui
dirigeixen l’acció, propo-
sant un estil proper, viu,
gens arcaïtzant, per con-
vertir-lo en una narració
contemporània. El resultat
és un text bo, entenedor i
d’una musicalitat àgil.

Un munt de sal espargi-
da arreu, el sòl blanquinós
resplendeix, petites roques
fosques ressalten pel co-
lor. Hi ha silenci mentre
una pàl·lida llum d’ombra
alça el dia, música calma...
Des d’aquest moment tot
és pura confusió, una me-
na de circ impossible de
seguir: els moviments són
inversemblants, la fona-
ció, els canvis d’escena en
fosc, la veu enllaunada re-
citant els noms homèrics,
l’afectació, els brams, el
tuf d’antigor en la posada
en escena, la falta d’idees.
El resultat és soporífer. Un
somnífer potent que al-
guns van aprofitar de se-
guida esmicolant-se en un
son profund i plàcid (mai
havia vist tanta gent agom-
bolant-se en somnis allu-
nyats del que els ulls es ne-
gaven a veure), d’altres
vàrem purgar la innocèn-
cia d’infants. Sap greu
veure l’esforç inútil de
cinc actrius vessant ener-
gia de ple i buidant-se en
un sacrifici estèril. En fi,
fregar-se els ulls i no donar
crèdit! No serà una broma,
tot plegat?

El festival de Barcelona no ha menystingut els textos més clàssics, però la memòria demostrarà que tot queda en una ocasió perduda

QUIM ARMENGOL / Barcelona

Tragèdies al Grec

L’Èdip de Georges Lavaudant. / ROS RIBAS

● L’Institut d’Estudis Ca-
talans (IEC) ha publicat el
quart volum de l’Atles lin-
güístic del domini català,
dedicat en aquesta ocasió
al camp i els cultius.
L’obra esdevé una radio-
grafia de la llengua oral
dels anys seixanta i setanta
en les diferents variants
dialectals de la llengua ca-
talana. El quart volum de
l’Atles lingüístic inclou

uns dos-cents mapes que
il·lustren les variacions
dialectals en diferents ter-
ritoris d’un seguit d’ex-
pressions agrícoles, des de
les malalties del blat fins a
les peces del jou o de l’ara-
da, per exemple. Joan
Veny i Lídia Pons, catedrà-
tics del Departament de Fi-
lologia Catalana de la Uni-
versitat de Barcelona, són
els directors d’aquest pro-
jecte. En total, es preveu la

publicació de nou volums.
Fins ara ja se n’han publi-
cat tres: el primer, sobre les
malalties i el cos humà; el
segon, dedicat al vestit, la
casa i les feines domèsti-
ques, i el tercer, sobre la fa-
mília, els jocs, el món espi-
ritual, el temps i la topo-
grafia. L’Atles és un com-
pendi de material etnogrà-
fic gràcies al qual es recu-
llen referències orals que
s’estan perdent en l’actua-

litat, atès que el tipus d’ac-
tivitat laboral o social tam-
bé canvia i això es reflec-
teix en la llengua.

Mig segle de treball
El projecte el van impulsar
l’any 1952 els lingüistes
Antoni Badia Margarit i
Germà Colón, amb l’ob-
jectiu d’estudiar la riquesa
dialectal del català. El tre-
ball, això no obstant, no va
arrencar fins al 1964, quan

es van començar a fer les
primeres enquestes in situ,
que van durar fins al 1978,
i es va generar una base de
dades de més de 475.000
registres de 190 localitats
de tot el domini català. Els
pròxims volums de l’Atles
lingüístic tractaran temes
com ara els oficis, els ani-
mals domèstics, el mar i la
pesca, entre altres, i la pre-
visió és que se’n publiqui
un de nou cada dos anys. A

banda dels quatre volums
publicats fins ara, l’any
passat en va aparèixer un
altre en versió reduïda, el
Petit atles lingüístic del
domini català, de Joan
Veny, i l’objectiu és que
se’n publiquin també nou
volums. També s’ha editat
un volum d’etnotextos so-
bre el català oriental, i ac-
tualment se n’està prepa-
rant un altre sobre el català
occidental.

L’Institut d’Estudis Catalans publica el quart volum de
l’estudi dialectal «Atles lingüístic del domini català»
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