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JUAN CARLOS OLIVARES

Gràcies, Rosa Maria Sar-
dà. Gràcies per prestar
la veu a una d’aquestes
veus que han quedat
mudes en una societat

cada vegada més sorda per a deter-
minades paraules. Gràcies per re-
cordar com de necessària segueix
sent. Fa deu anys, quan es va orga-
nitzar el primer Any Capmany, el
grau de sordesa encara no era abso-
lut, quedava un ressò amb un mínim
significat per a qui encara estigués
disposat a escoltar. Han passat deu
anys més. Sordesa total. La comme-
moració de les dues dècades trans-
corregudes des de la mort de Maria
Aurèlia Capmany ocupa una agen-
da menys densa. Conferències, ex-
posicions (a l’Institut d’Estudis Ca-
talans), lectures dramatitzades (La
viuda trapella a La Seca), publica-
cions, actes oficials (el 27 de febrer,
Saló de Cent de l’Ajuntament de
Barcelona). I entre el guió inevita-
ble, moments de genuïna emoció:
Complicitats, una semblança con-
junta de la Capmany i Montserrat
Roig, celebrada l’octubre passat a la
Virreina, i Cartes impertinents, una
de les sessions del cicle Cartes lliu-
res dirigides per Pau Carrió.

Emoció que sorgeix de veus que
ja no existeixen. Falten les boques,
falta l’actitud i falta la determinació
ètica. Veus que ens recorden que hi
va haver un temps en què es parlava
amb convicció, en què es creia en la
justícia de les paraules. Són veus
–incloent-hi la de Rosa Maria Sar-
dà– que ara sí que ens semblen im-
pertinents. Una sinceritat molesta.
Altivesa de trinxera, tan allunyada
del mel·liflu tartufisme imperant.
Oratòria romana, polida en escoles
de negocis i partits funambulistes.
Sense soroll, han imposat la “neo-
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ARTS ESCÈNIQIES

Una lliçó sobre l’art de la impertinència

llengua” que va anticipar George
Orwell a 1984.

Gravada o per mediació de la
gran Sardà, la paraula de Capmany
és percebuda com una valuosa eina
de lluita que no es podia ni s’havia
de malbaratar en discursos buits. El
1971, Capmany ja alertava a Cartes
impertinents sobre el perill de la sa-
tisfacció, de donar per acabada la
història, com després pregonarien
els historiadors neoliberals. Un avís
centrat en un feminisme autocrític
però no rendit. Cartes defensades
amb un excel·lent ús del llenguatge,
reivindicant el localisme perdut del
barceloní i una empàtica ironia.
Capmany diu el mateix que Elfriede
Jelinek però dècades abans i amb
molta menys acritud. Una displi-
cent ironia que li escau com un
guant a la Sardà, molt còmoda al

Lliure amb l’única companyia
d’un turó de llibres i un faristol.

Però hi ha una segona lectura
facilitada per un pròleg de la
Sardà, recordant que sense la
Capmany el Lliure de Montjuïc
mai hauria existit, i per un frag-
ment de vídeo de l’escriptora
reivindicant la política com a
motor cultural. Quan la política
era sinònim de construcció i no
de desconstrucció d’un model
cívic. Quan encara s’entenia
com una acció civil o com l’orde-
nament de la ciutat. El sentit
que impulsava el 1982 la conver-
sió d’un edifici abandonat de
l’Exposició del 1929 al Mercat
de les Flors. Quan la política
contribuïa i no restava. Quan
encara no érem ni sords, ni cecs,
ni muts.e

Rosa M. Sardà recupera la sinceritat ètica i política de M. Aurèlia Capmany

20 ANYS SENSE CAPMANY
L’escriptora rebrà diversos
homenatges amb motiu del

vintè aniversari de la seva mort.
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Política
Sense
Capmany
no existirien
el Lliure de
Montjuïc ni
el Mercat

Barnasants:‘Illesdelamar’
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MARIAJO LÓPEZ VILALTA

Una imatge inèdita és la
que va deixar aquest
dissabte Maria del Mar
Bonet, acompanyada
pel trepidant sextet cu-

bà de Jorge Reyes. L’experiment re-
sultava d’allò més curiós, tant per
als incondicionals de la mallorqui-
na com per als enamorats dels rit-
mes caribenys. Amb grans expecta-
tives, la –a priori– impensable com-
binació, va resultar tot un encert
oferint un vessant insòlit de la can-
tant que als 65 anys acaba d’enamo-
rar-se de la contagiosa musicalitat
cubana. No li va ser fàcil seguir el rit-
me i la sabrosura d’aquest histriònic
contrabaixista, que també ha dirigit
la banda sonora de la candidata a
l’Oscar Chico i Rita, però el gir abso-
lut que van aconseguir donar els cu-
bans a temes com Des de Mallorca
a l’Alguer, Tots dos ens equivocàrem,
Viure sense tu i Mai donis per finit, ja
va ser una bona raó per acostar-se
a l’Auditori de Sant Cugat. L’espec-
tacle, que es va presentar el 22 de ge-
ner al Teatro Lázaro Peña de l’Ha-
vana (Cuba), a més, va comptar amb
moments gloriosos com el clàssic
Jim amb una magnífica clau de jazz
cubà i la Cançó de les princeses afri-
canes. A la segona part del concert,
més propera a l’estil Bonet, l’esce-
nari el van ocupar més d’una vinte-
na de músics de l’Orquestra de
Cambra de Vila-Seca dirigida per
Enrique Pérez-Mesa, director de
l’Orquestra Simfònica Nacional de
Cuba. Una comunió cubanocatala-
na total va servir de fermall final
d’un concert de luxe per a aquests
temps d’austeritat musical.e
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