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Encara que ho sembli, no
hi busquin una aventura
fantàstica a l’estil de Jules
Verne, sinó més aviat el re-
trat dels excessos d’un
personatge de la classe alta
barcelonina, l’Andreu An-
drada, un periodista que
podria ser brillant però que
es perd en la frivolitat, les
aparences i l’addicció a la
cocaïna. Catalunya es mi-
ra sempre el melic. Catalu-
nya és, de fet, el centre de
la Terra. I Melcior Comes
(Sa Pobla, Mallorca,
1980) ho escenifica amb el
deliri d’un vell, un savi, el
pare del protagonista, que
assegura haver trobat l’en-
trada cap a les profunditats
terrestres lligant una teoria
que enllaça Alí Bei, Gaudí
i la maçoneria. Durant tota
la novel·la el lector és
temptat de submergir-se
en l’escorça terrestre per
emprendre una aventura
fantàstica, però més aviat
tot se cenyirà a les medio-
critats de la superfície. Al
final, però, el protagonista
s’humanitza gràcies a la
relació amb el seu pare
vell i malalt.

Tots els personatges fic-
ticis que apareixen a la no-
vel·la –i que es barregen
amb altres de reals, des del
president Montilla fins a
Joan Laporta– esdevenen
veus que opinen sobre els
vaivens del catalanisme,
veus de fet autèntiques
perquè l’autor les ha man-
llevat del buidatge de co-
lumnes d’opinió dels dia-
ris (amb cites literals d’ar-
ticulistes), fins al punt que
els protagonistes estan
inspirats també en perso-
nes de carn i ossos que Co-

mes prefereix no revelar.
Tot plegat és un «retrat so-
bre el nostre esperit», as-
senyala Comes, que opina
que Catalunya viu «un
moment borrós, d’indefi-
nició» i la barreja de reali-
tat i ficció lliga amb la idea
que «no se sap ben bé si el
nostre país és real o ficti-
ci». «El catalanisme s’ha
convertit en una mena
d’ase dels cops o una ex-
cusa per viure d’un relat
que atia un determinat dis-
curs però sense construir
res de nou sinó convertint-
lo en una frivolitat contí-
nua», opina l’autor.

Viatge al centre de la
Terra va al moll de l’os del
debat polític i ciutadà que
omple hores de tertúlies i
planes de diaris, una cròni-
ca de societat amb ele-

ments de farsa, fins i tot
«carnavalescs», com indi-
ca el mateix Comes. Les
elits periodístiques i cultu-
rals que protagonitzen el
llibre reflecteixen el batec
diari del país, d’un país
que contínuament es qües-
tiona el seu lloc al món, la
seva autonomia, la seva
dependència i les seves li-
mitacions. «Hi ha un meli-
quisme molt commove-
dor, no és una crítica sinó
una manera d’homenatjar-
lo; Catalunya és un país
que reflexiona molt sobre
ell mateix, que contínua-
ment reinterpreta el seu
passat...», assenyala l’au-
tor, que opina que «el cata-
lanisme, quan es queda
sense arguments, cau en el
deliri més absolut, com li
passa a aquest senyor, que

ningú se’l creu». Comes
caricaturitza l’esperit con-
servador català però alho-
ra li ret un homenatge; el
llibre traça un relat sobre
la complexitat del catala-
nisme, i un d’aquests per-
fils és «el més mediocre, el
del senyor Esteve actualit-
zat...», del català avorrit
que no és capaç d’arriscar-
se. «La ficció és l’eina per-
fecta per explicar-nos a
nosaltres mateixos», diu
Comes, que sosté que el
debat sobre la identitat ca-
talana és especialment di-
vertit per algú que ve de
fora com ell. «Des de Ma-
llorca es veu d’una manera
molt diferent; ja fa deu
anys que sóc aquí, i m’he
adonat de la varietat d’as-
piracions del catalanisme,
és un maldecap infinit».

Viatge al melic de Catalunya
Melcior Comes novel·la el debat mediàtic i polític sobre el catalanisme

L’escriptor mallorquí Melcior Comes. / R.M.

● Un intel·lectual respectable del
país, Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes, ha descobert que l’entra-
da al centre de la Terra és a Barcelo-

RAÜL MAIGÍ / Barcelona na, sota una capella de la Sagrada Fa-
mília. El seu fill, un periodista que es
belluga a la corda fluixa del fracàs
personal i professional, haurà de
conviure amb aquest suposat deliri

del pare. A Viatge al centre de la Ter-
ra (Columna), Melcior Comes fa un
retrat punyent i irònic del cosmos po-
lític i mediàtic barceloní, així com de
les aspiracions catalanistes.

● L’autor i director Josep
Pere Peyró acomiada la
companyia La Invenció a
la Nau Ivanow de Barcelo-
na a partir d’avui i fins al
21 de febrer. Han estat deu
anys de crear produccions
no convencionals i amb el
rerefons de la immigració.
Al Sud del Sud resumeix,
en menys de dues hores,
l’essència de les produc-
cions anteriors i incorpora
un epíleg (La mirada).

Des de la sonada Les
portes del cel, estrenada

en la darrera edició del
Festival de Sitges Teatre
Internacional (en què el
públic pujava dalt d’un
contenidor per viure en
només mitja hora els tràn-
gols d’uns immigrants
clandestins creuant l’es-
tret de Gibraltar) fins a La
mirada, un quart títol que
dóna veu als mafiosos que
trafiquen amb la desespe-
ració dels clandestins per
arribar i viure a Occident.
En la posada en escena
conjunta, l’experiència del
contenidor s’ha traslladat

a l’escenari. Pel que fa a El
cel massa baix (en què es
feia una reflexió sobre la
violència soterrada d’Oc-
cident), s’ha preferit no
rescatar cap fragment.
Aquesta peça, de fet, està
prohibida en espera d’un
judici: en l’obra es feia la
dissecció d’un xai i la
companyia té una denún-
cia per haver fet un sacrifi-
ci fora d’un escorxador. La
tanca es va estrenar a Tàr-
rega fa un parell d’edi-
cions, després d’un llarg
treball amb actors princi-

palment africans. Peyró
calcula que s’ha complert
l’objectiu de fer un treball
no convencional i que,
després de 400 funcions i
d’haver estat premiat i de-
nunciat, per problemes
econòmics, «el projecte ja
no té més corda». Peyró
seguirà els projectes indi-
vidualment. Amb l’Insti-
tut Ramon Llull prepara
una versió de La tanca al
Festival de Bogotà. Les
funcions a la Nau Ivanow
comencen a dos quarts de
nou del vespre.

Peyró desfà La Invenció a la Nau Ivanow
J.B. / Barcelona

alvador Mas va emprendre el segon oratori de
Haydn, Les estacions, amb uns efectius apro-
ximats als de l’estrena de l’obra a Viena el

1801, en què les cròniques parlen «al voltant de 200
músics i cantaires». Se n’han presentat versions
menys nodrides, però l’Orfeó Català, el Cor i l’Or-
questa Ciudad de Granada abarrotaven totes les pos-
sibilitats de l’escenari del Palau. La sala, amb pocs
metres cúbics per absorbir tanta densitat, es conver-
tia en un espai sec, amb molt poca ressonància, que
enduria els fraseigs musicals. Les comparacions són
odioses, però pels que anem cada dia a concert són
inevitables i potser lícites quan parlem de sonoritat i
no pas de talent interpretatiu. Veníem del so exquisit,
la nit abans, de l’Orquestra de Bamberg, que fluïa i
s’expandia per l’extens espai de l’Auditori i ens tro-
bàvem amb un so compacte, una mica sord, especial-
ment agre tot i tenir en compte el començament para-
doxalment dur del fragment La primavera amb què
comença l’obra. Vol dir que la fórmula que semblava
ideal de potenciar, o sigui concerts simfònics corals
al Palau, s’esvaeix per la pròpia acústica. Cor sol o
amb acompanyament de conjunt de cambra s’apunta
com a la via òptima.

Les estacions es basen en un llibret escassament
inspirador que Haydn va compondre pressionat pel
seu protector, el baró Van Swieten, que volia reeditar
l’èxit de l’oratori precedent La creació. Haydn ho va
patir molt i com a solució va abocar centenars
d’idees musicals sobre un text insípid. Tant és així
que l’obra es pot perfectament assumir només per la
música, sense intentar saber què diuen els que can-
ten. I musicalment és genial, amb cites àdhuc de me-
lodies d’un deixeble i amic com era Mozart, en el ter-
cet del fragment núm. 20. L’obra es va animar a par-
tir del cor de camperols de La tardor i es va mantenir
en el darrer episodi, L’hivern. Les prestacions corals
van ser excel·lents i, en canvi, els solistes van ser dis-
crets. La soprano Julia Sophie Wagner i el tenor
Brickner Szabolcs tenien veu agradable, però en els
moments compromesos forçaven la veu i el baríton
Markus Volpert vacil·lava àdhuc en els recitatius.
Salvador Mas va saber donar caràcter a cadascun
dels 31 fragments i va optar per la seva característica
de fer les coses sense cap pressa que sobrepassi els
tempos indicats pel compositor. Amb aquesta obra
s’aconseguia una col·laboració de l’Orfeó amb Gra-
nada frustrada per l’equip dirigent anterior i es repa-
rava el nyap d’haver oblidat en la temporada del cen-
tenari del Palau la col·laboració d’un il·lustre músic i
antic director de l’Orfeó com Salvador Mas.
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Estacions poblades
� Programa: Les Estacions de Haydn. Orquesta

Ciudad de Granada, Orfeó Català, Cor de la
Orquesta Ciudad de Granada i solistes, dirigits per
Salvador Mas.
Lloc i dia: Palau de la Música Catalana
(Barcelona). Sèrie Palau 100. 2 de febrer.

JORDI MALUQUER

● El català s’actualitza
amb més de 50 termes
nous pertanyents a àmbits
de coneixement tan diver-
sos com les ciències, l’ali-
mentació i la sociologia.
Aquests termes, publicats
al Diari Oficial de la Ge-
neralitat, han estat apro-
vats pel consell supervisor
del Termcat, l’òrgan que
estableix la denominació
adequada dels neologis-
mes científics i tècnics en

llengua catalana en col·la-
boració amb l’Institut
d’Estudis Catalans. La
majoria d’aquests termes
pertanyen a l’àmbit de la
salut (aliment transgènic,
complex d’Adonis, gam-
mapatia, malaltia òrfe-
na...). També n’hi ha de
gastronòmics (xili) o soci-
ològics (guetització). Els
nous termes i les seves cor-
responents definicions són
consultables al web www.
termcat.cat/neoloteca.

«Aliment transgènic» i
«guetització» ja són catalans
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