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Unenterramentajornat
CRÍT ICA DE TEATRE

NOVEL·LA
Sense alè. Josefa Contijoch

POESIA
Lent. Narcís Comadira

ESTUDIS LITERARIS
Baltasar Porcel i Llorenç
Villalonga. Rosa Cabré

TRADUCCIÓ
Antologia de Spoon River
d’Edgar Lee Masters.
Jaume Bosquet i M.A.
Llauger

RECERCA
Literatura catalana i cine-
ma mut. Teresa Iribarren

TEATRE
Alcorà. Toni Gomila i Ivan
i els gossos de Hattie Nay-
lor. Pau Carrió

CONJUNT DE L’OBRA
Joana Raspall

CATALANÍSTICA
La paraula arriscada de
Ramon Llull. Dominique
de Courcelles

Josep Massot i Muntaner dóna el premi a Joana Raspall, que ha fet cent anys

JOSEP MASSOT
Barcelona

A la mateixa sala on havia viscut
Verdaguer, el PalauMoja, la revis-
tamontserratinaSerrad’Or va ator-
gar els seus premis a les obresmés
destacades de la cultura catalana
de l’any 2012. La novel·lista Josefa
Contijoch, el poetaNarcísComadi-
ra, la filòloga Rosa Cabré o el tea-
tre de Toni Gomila i de Pau Car-
rió, entre d’altres. Els premisCríti-
ca Serra d’Or són uns premis que
no tenenhipoteques amb les admi-
nistracions ni interessos comer-
cials, ja que Publicacions de l’Aba-
dia de Montserrat és una editorial
que supleix l’absència d’editorials
universitàries, del tipus Oxford
University Press. Com va recordar
el director de la revista, JosepMas-
sot i Muntaner, “són els premis de
la crítica més antics del país” que
handonat fede la vitalitat de la lite-
ratura catalana “ja des de l’època
bromosa de la dictadura franquis-

ta”. S’hi notava aquesta solidesa i in-
dependència, a la sala verdague-
riana. En temps de crisi es percep
millor qui és referència de base i qui
ornament superflu, aquesta autori-
tatmoral de qui vede lluny–és l’edi-
torial en actiu més antiga d’Europa,
del segle XV– i que no ha vacil·lat
en contravenir les imposicions de la
cultura oficial. JosepMassot iMun-
taner va parlar clar sobre “el retro-
cés immens que hem patit en molts
camps de la nostra cultura i que en-
cara no ha tocat fons”.
Almóndels llibres i de les revis-

tes –va dir– “hem de constatar un
augment creixent dels problemes
de totamena, que posa en greu pe-
rill la continuïtat del sector i que
ens angoixa profundament”. A la

desaparició de L’Arc de Berà i de
la seva llibreria, Ona, el concurs de
creditors de la distribuïdora Lyra,
els deutes impagats de laDistribuï-
dora Moll, els retards dels paga-
ments per part de les administra-
cions, les retallades en els ajuts a
l’edició, les noves normes de laGe-
neralitat per les quals es van per-
dre el total dels ajuts a diverses re-
vistes de Publicacions de l’Abadia
que hauran de tancar... Massot i
Muntaner va alertar del perill que
“se’ns esquinci d’una manera irre-
parable una infraestructura cultu-
ral que ha costat molt de construir
i que abasta no només el món del
llibre, sinó també el cinema, la tele-
visió, la ràdio, el teatre, la música i
l’art” . “Hi ha, és evident, una bona

dosi de responsabilitat per part de
les institucions, que haurien de mi-
rar d’optimitzar els escassos recur-
sos de què disposen”. L’erudit va
fer una crida a la societat civil a què
s’impliqui: “Que no pensin que tot
es resol sense fer res i que tot funcio-
na per inèrcia”. Aquestes paraules
no les va poder escoltar el conseller
FerranMascarell, que va delegar en
LauraBorràs, directorade la Institu-
ció de les Lletres Catalanes. Ni les
paraules del pare Massot ni les de
l’abat Josep M. Soler: “És impor-
tant que no minvem l’esforç per-
què, a més d’una gran riquesa, la
llengua i la cultura pròpies són,
com deia Joan Pau II, expressió de
la sobirania fonamental d’una na-
ció, encara que no tingui Estat”.

Entre els premiats, destaca l’a-
plaudiment que està tenint Josefa
Contijoch amb Sense alè (premi
Ciutat de Barcelona i ara finalista
del Crexells). En poesia, Lent de
Narcís Comadira augmenta el seu
prestigi, mentre Toni Gomila no
deixa de rebre elogis per Alcorà,
mentre la salva d’aplaudiments
més eixordadora va ser per a Joana
Raspall, que compleix cent anys.
Angel Burgas (Noel et busca) va
guanyar el guardó de juvenil.
L’epistolari entre Villalonga i Por-
cel, editat per Rosa Cabré, va ser
undels llibres de l’any. Ambmenys
ressò mediàtic, les relacions entre
literatura catalana i cinema de
Teresa Iribarrenofereixenunpris-
ma insòlit sobrePla, Soldevila i Tra-

bal. La vitalitat dels premis es vade-
mostrar amb el guardó a un llibre
autoeditat, Les meves cases favori-
tes, deVirgíniaLorente, obra infan-
til creada en família. Emotiva va
ser la recepció del premi d’assaig a
Humanisme i nacionalisme en l’o-
bra de Joan Fuster, de Josep Ibor-
ra, mort fa dos anys, que va recollir
el seu fill. El premi de ciències va
ser per a Arrels germàniques de la
matemàtica contemporània, de Pi-
lar Bayer, Jordi Guàrdia i Artur
Travesa. Hi va haver premi per a
l’humor d’Artur Arranz i Viviana
Salisi (Òpera Còmica de Barcelona,
homenatge aPitarra) i per a l’erudi-
ció deDominique deCourcelles en
la seva indagació sobre Llull,
aquest “viatger de l’esperit”.c

Litoral

Autor:Wajdi Mouawad. Traduc-
tor i director: Raimon Molins
Lloc i data: Romea (29/4/2013)

JOAN-ANTON BENACH

El 2009, com alguns indiscutibles
del segle XX aficionats a les pro-
postes maratonianes, el libanès-
canadencWajdi Mouawad (1968)
va impressionar a Avinyó amb
una integral de la seva trilogia Le
sang des promesses –Litoral, Incen-
dies i Forêts–, que durava onze
hores. Un servidor va triar des-
cobrir-la a trossos i és per això
que va poder veure un Litoral fei-
xuc, solemnial, que inaugurava el
certamen, l’autor i director del
qual n’era l’artista convidat.

L’estrena al Romea, en una pro-
ducció d’Atrium, m’ha convidat,
doncs, a unxoc de prejudicis ines-
perat. D’una banda, el record
d’Avinyó no suscitava excessives
il·lusions ni cap ànsia veritable
de tornar a veure el jove Wilfrid
a la cerca inacabable del lloc on
enterrar dignament el seu pare,
difunt resurrecte, que aquest és
l’eix, pur i dur, de Litoral.De l’al-
tra, però, lesmoltes virtuts del se-
gon espectacle del tríptic (Incen-
dis) que havíem aplaudit no feia
gaire al mateix Romea, delataven
les qualitats d’un autor i d’una
eventual dramatúrgia que tal ve-
gada una altramirada diferent de
la del propi Mouawad ens torna-
ria a revelar.
I bé: aquesta mirada ha estat la

de Raimon Molins, promotor i
animador d’Atrium, i director

d’un Litoral ben distint del que
s’havia vist a la Cour d’Honneur
quatre anys enrere.Molins ha sot-
mès el text original a una drama-
túrgia àgil, ben pautada, amb un
joc de contrapesos molt eficient
entre les parts narrades i les
parts dialogades de l’obra. Nas-
cut al Líban, exiliat a França de
molt petit i instal·lat després al
Quebec,WajdiMouawad plante-
ja la seva trilogia comun exorcis-
me i alhora com una denúncia de
les atrocitats de la guerra que ha
castigat el seu país. I Litoral és el
pòrtic a aquest exercici, en el
qual l’autor s’imposa reivindicar
la figura del pare mort, despre-
ciat per alguns compatriotes que
li eren pròxims, des que la seva
dona va morir del part difícil que
infantà Wilfrid. El pelegrinatge
d’aquest (Marc Rodríguez), en-

testat a trobar el lloc més adient
per enterrar el progenitor, és ple
d’obstacles i acabarà arran de
mar, on el difunt, fantasma pa-
tern (Lluís Marco) que acom-
panya l’itinerari penós del noi,
formularà la seva voluntat ultra-
mundana de vetllar per morts i
vius de la pàtria martiritzada.

El director ha cuidat els dià-
legs, les intervencions irades de
Wilfrid i els inserts descriptius
dels horrors de la guerra amb
una atenció suficient, per bé que
no completa. La seguretat i les bo-
nes maneres de Marc Rodríguez

el fan caure sovint en una dicció
atropellada i confusa, la correc-
ció de la qual correspon al direc-
tor. I una cosa semblant passa a
les parts més cridades de la dona
que canta (Mireia Trias). De fet,
la forta càrrega de violència que
proposa l’autor empeny la parau-
la devers uns volums verbals es-
tridents que atempten contra la
claredat del text. Altres possibles
defectes de l’obra venen de l’ori-
ginal, on hi ha una reiteració abu-
siva de la demanda funerària de
Wilfrid i un intent no reeixit d’en-
lairar el text a l’alçada de la tragè-
dia clàssica, amb una citació d’An-
tígona ben supèrflua. Gran inter-
pretació de Lluís Marco al cap-
davant del grup excel·lent que
formen, amb els esmentats, Patrí-
cia Mendoza, David Verdaguer,
Xavier Ruano i Pepo Blasco. La
traducció conté algun dèficit: en
català, les coses no es trenquen
“a pedaços” ni “tout lemonde” és
sempre “tot el món”.c

Josefa Contijoch,
Narcís Comadira, Toni
Gomila, Pau Carrió i
Joana Raspall figuren
entre els premiats

Molins ha sotmès el
text a una dramatúrgia
àgil, ben pautada, amb
un joc de contrapesos
molt eficient

MARC ARIAS

Palmarès

‘Serrad’Or’:unspremismoltcrítics
Massot iMuntaner alerta de l’“immens retrocés” que pateix la cultura catalana


