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C
inc anys abans del seu tras-
pàs, Josep Palau i Fabre in-
augurava el curs 2003/04
de l’Institut del Teatre amb
una il·luminadora lliçó so-

bre la tragèdia a Catalunya, un gènere
que el Noucentisme i els seus succes-
sorshodiernshandefugit,aspecteque
està en consonància amb la incapaci-
tat per reconèixer els problemes que
assetgen el país, ara més que mai sot-
mès a la implacable despossessió dels
valors col·lectius i de la personalitat
nacional, a mercè de les tribunes in-
quisitorials habituals. Palau vinculava
el conreu de la tragèdia a la democrà-
cia i la llibertat,aspectespràcticament
absents dels Països Catalans des que
passen a ser subsidiaris de l’Estat es-
panyol. Tots? No: l’illa de Menorca, per
una virtualitat política, va estar gaire-
bé cent anys fora de la dominació bor-
bònica, en un clima de llibertat que va
possibilitar el conreu de la tragèdia.

Aquests dies s’han celebrat a Maó
i Ciutadella, sota la batuta de Josefi-
na Salord i l’Institut Menorquí d’Es-
tudis, unes jornades sobre el teatre
català de la Il·lustració al Romanticis-
me amb motiu del 150 aniversari de
la mort de Vicenç Albertí i Vidal, tra-
ductor al català de Molière, Goldoni,
Beaumarchais, Metastasio i Moratín.
I s’han analitzat àmpliament aques-
tes traduccions i les d’Antoni Febrer i
Cardona, així com l’obra imponent de
Joan Ramis, l’únic que va fer viable la
tragèdia neoclàssica en llengua cata-
lana amb una dignitat i una força ex-
pressiva que mereix la seva progra-
mació en un Teatre Nacional com el
de Catalunya que sovint sembla obli-
dar que la dramatúrgia catalana va
més enllà del Principat.

Una de les intervencions més inte-
ressants va ser la de Maria Paredes,
que va parlar de Lucrècia i les altres
Lucrècies, en referència, sobretot, a
la gran tragèdia de Ramis, escrita el
1769, i que després de la seva repre-
sentació original al Teatre de Maó no
sabem que s’hagi escenificat mai més,
almenys íntegrament, cosa que seria
un símptoma més d’abdicació col·lec-
tiva a afegir als que enumerava Palau.
Després de fer un repàs per les altres
Lucrècies dramàtiques europees
(Rousseau, Moratín, Arnaud) anava
a petar a l’única tragèdia catalana
contemporània que s’ha escrit sobre
el tema, la Lucrècia de Magí Sunyer
(2005). Efectivament, estem davant
d’un intent seriós i reeixit d’aclimatar
la tragèdia als nostres temps, i algú
s’hauria d’interessar per dur-lo a l’es-
cenari. És sorprenent que hi hagi si-
multàniament en cartell dues Elec-
tres (TNC i Akademia) i dos muntat-
ges del mateix text de Marguerite
Duras (Maldà i Muntaner), per no par-
lar dels clònics del riure més rebregat,
i se segueix menystenint la tragèdia
d’autoria catalana. Sunyer retorna al
mite de Lucrècia per parlar de l’abús
de poder dels qui se saben per damunt
de tothom gràcies al diner, al xantat-

ge i al control de la informació, i que
ho manipulen tot, governs i perso-
nes, amb absoluta impunitat i
menyspreu. Ho fa a més proposant
un enginyós mecanisme de teatre
dins del teatre, amb una Lucrècia ac-
triu de professió i una resolució de la
tragèdia en clau de thriller.

Les jornades van comptar amb una
estrenasingular: l’espectacleAssajant
Albertí de la companyia menorquina
La Clota, que dirigeix Pitus Fernàn-
dez, un dels millors directors balears
en actiu, que dimecres presenta un
musical de petit format a l’Espai Ma-
llorca. Assajant Albertí és un muntat-
ge fet a partir de distints fragments
d’algunes obres traduïdes per Vicenç
AlbertíacomençamentsdelsegleXIX,
quan el Teatre Principal de Maó duia a
terme una activitat escènica regular i
en català, una presència pública de
l’idiomaque quedariaestroncadaamb
la incorporacióde l’illaa l’Espanyadels
Borbons. Una hàbil dramatúrgia pre-
senta quatre creadors finalistes d’un
concurs en què han de presentar da-
vant d’un jurat una escena de les seves
respectives propostes. Assistim així
als assaigs successius de cadascun
d’ells, que, amb estils escènics dife-
rents, s’enfronten a una presentació
àgil i atractiva de les recreacions escè-
niques de l’escriptor maonès. Un es-
pectacle metateatral molt ben defen-
sat pels seus intèrprets i amb una re-
solució escènica esponjosa i brillant
que dóna fe de la potència creativa de
la Menorca lliure de la contaminació
espanyola. Un muntatge que infon
vida i joc a l’idioma d’Albertí amb un
plantejament actual i dinàmic, que
dissabte es presenta al Convent de
Sant Agustí (Barribrossa 2010). ■

Ramis va fer viable
la tragèdia
neoclàssica en
llengua catalana i
mereix entrar dins la
programació del TNC
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‘Assajant Albertí’ dels menorquins La Clota, es va estrenar a les Jornades i la veurem ben aviat al Barribrossa ■LA CLOTA

Tresamicsrecullen
enundiccionarimés
de3.000paraulesde
lesterresdePonent

Joan Tort
LLEIDA

Ambaparà (on va a parar!),
colagró (ardor, cremor), es-
catxigar(esquitxar), espen-
tejar (donar una empenta),
acotxar-se(ajupir-se) ialego
(d’aquípoc)sónnomésalgu-
nes mostres del parlar llei-
datà. Unes paraules molt
utilitzades avui dia en un ca-
talà occidental molt viu i
que tres amics han volgut
recollir a Lo nou diccionari
lleidatà-català, un llibre hu-
morístic i de consulta que
està tenint ja una gran ac-
ceptació a les llibreries.

El treball recull més de
3.000 paraules i frases fetes
que es diuen a les comar-
ques lleidatanes i el llibre
s’anomena nou perquè ja hi
va haver una primera ver-
sió el 1998, bàsicament per
internet i que va despertar
l’interès de centenars de
persones que encara avui hi
fan aportacions. De fet, al
grup que han obert al Face-
book compta amb uns
6.000 amics i aquests no hi
ha dia que no hi participin
amb alguna expressió o
mot propi de Lleida i dels
seus pobles.

La jove editorial lleidata-
na Alfazeta s’ha encarregat

de l’edició a partir del tre-
ball dels tres autors. Es
tracta de Robert Masip,
mestre i músic; Ferran
Montardit, llicenciat en ma-
temàtiques, i David Prena-
feta, empresari. Tots tenen
les seves carreres i feines,
però quan tenen una mica
de temps es diverteixen i
treballen, i molt, en aquest
projecte que revitalitza el
lleidatà i, sobretot, el reivin-
dica. Tot i el toc d’humor
d’aquesta feina, al darrere
hi ha una feina rigorosa.

Investigació constant
El diccionari constata la di-
versitat de formes que té el
català a les terres de Lleida i
els autors no donen per tan-
cat el diccionari, de fet ja
tenen noves paraules per
seguir investigant i recopi-
lant. A més d’aportacions
per internet també visiten
pobles i, sobretot, parlen
amb la gent gran. Ferran
Montardit explica que al
Baix Segre és on tenen un
parlar més característic i
que a les Garrigues seria on
conserven millor expressi-
ons que es perden o s’usen
molt poc.

El lleidatà també té molt
vocabulari relacionat amb
la pagesia, ja que a ningú se
li escapa que és una de les
principals activitats del
territori, i la proximitat
amb Aragó també genera
un tipus d’interferència
molt característic. ■
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