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La pregunta del dia

Quina paraula, títol del seu primer
llibre, falta a la citació?

Laironiade l’indignat

1/20

CRÍT ICA DE TEATRE

Els premis

x Per e-mail, escriviu la resposta
(sempre una sola paraula) a l’as-
sumpte i envieu-lo a
concursos@lavanguardia.es
x Indiqueu al cos de l’e-mail nom,
cognoms, telèfon, adreça i DNI, si
més no al primer
x Rebreu confirmació d’encert o
d’error. En cas d’error ho podeu
tornar a intentar fins a les 23,59 h
del dia de publicació de la pregunta
x Perquè puguin computar-se els
resultats automàticament, cal que
concurseu sempre des de la mateixa
adreça electrònica

Allò de què parlem roman
inexplorat

Autor i director: Pep Tosar
Lloc i data: Espai Lliure. Festi-
val Grec (25/VII/2013)

JOAN-ANTON BENACH

Una vegada més, en les petites
formes teatrals hi ha la grandesa
de l’art dramàtic. Un home expli-
ca a un periodista les seves peri-
pècies personals i professionals,
i la fidel companya de l’entrevis-
tat l’escolta per reblar el clau de
les seves opinions. A l’escena no-
més un tresillo. Els diàlegs són
mínims. En aquest cas el que
compta són els relats successius
del protagonista, darrere del
qual l’espectador descobreix una
personalitat i una llegenda sàvia-
ment corregides.
La figura principal i indiscuti-

ble d’Allò de què parlem roman in-
explorat és el novel·lista i drama-
turg Thomas Bernhard, i la des-
coberta que dic es produeix grà-
cies a l’art enorme d’interpretar-
ho tot narrant –o a l’inrevés, de
narrar interpretant– que nova-
ment exhibeix l’actor i director
Pep Tosar.
La peça, que cal situar al cos-

tat dels millors encerts del festi-
val Grec i que avui encara es pot
veure a l’Espai Lliure, està basa-
da en Els meus premis, és a dir, el
darrer llibre publicat de Thomas
Bernhard. En unes pàgines auto-

biogràfiques, l’autor descriu les
cerimònies acadèmiques i proto-
col·làries creades pel lliurament
dels guardons literaris que li van
ser atorgats a ell. Després dels
penjaments que el premiat havia
dedicat a les institucions i a l’ofi-
cialitat cultural del seu país,
aquests relats només els podia es-
criure amb les xurriaques del sar-
casme, que, en efecte, se senten
espetegar al llarg de l’espectacle,
sovint assuaujades piatosament
per la ironia. I és aquí on l’aporta-
ció dePepTosar esdevémés inte-
ressant.
Quan a les obres de Thomas

Bernhard hi ha una clara projec-
ció del seu autor, practicada des
de nivells diversos d’exageració,
hi trobemuna personalitat indig-
nada, verbalment agressiva,mol-
tes vegades fatalista, nítidament
sense esperança... Si sortim, pe-
rò, de la radicalitat teatral (Unho-
me de teatre, El malaguanyat...) i
ens endinsem en la lectura de les
obres del genial i geniüt escrip-
tor, Pep Tosar assegura que la
música de la ironia sona amb
molta claredat. I a Allò de què
parlem roman inexplorat l’actor i
director fa amb aquesta música
una lliçó interpretativa magis-
tral.
Excepcionalment, el primer

episodi de l’espectacle no tracta
de cap premi dels que se li van
atorgar a Bernhard. L’escriptor
descriu aquí l’excursió munta-
nyenca, el matí de boira espessa
que ell i la seva companya van

anar a cercar una casa aïllada on
poder treballar, lluny de les noses
de la urbanitat. Elogiant lamodès-
tia i les precarietats de les troba-
lles que anaven fent o parodiant
els arguments comercials de
l’agent de la propietat immobilià-
ria que acompanyava la parella,
Tosar enceta, amb rigorosa, es-
plèndida seriositat, un registre irò-
nic que no abandonarà al llarg de
les altres descripcions i del dis-
curs embogit –una estricta presa
de pèl– que Thomas Bernhard
pronuncià quan li fou lliurat un

premi Georg Büchner.
En detallar els elements de l’es-

pectacle he oblidat d’esmentar
unes projeccions que tenen lloc al
fons de l’escena. Són imatges del
pianista Glen Gould interpretant
algunes de les Variacions Gold-
berg fins l’ària final amb què aca-
ba l’espectacle. Les composicions
musicals son les frontisses de les
diferents narracions, alhora que
una referència i homenatge a El
malaguanyat, on hi ha una refle-
xió sobre el perfeccionisme en la
interpretació artística. Enllà del
Grec, cal fer el possible –ho adre-
ço “a qui correspongui”– per tal
que la creació bernhardianadeTo-
sar tingui la llarga vida que es me-
reix.c

Espriu de nen amb espardenyes

Coms’hi pot participar

Estoig obres
completes.
25 exemplars
sortejats en-
tre els concur-
sants que
arribin als
20 encerts

‘Espriu transparent’.
d’Agustí Pons, la biogra-
fia del poeta publicada
enguany, que explica els
fets que més el van mar-
car, les relacions perso-
nals i l’evolució i recep-
ció de la seva obra

Entre los pueblos de la antigüedad,
frente al encanto inmarcesibledel
pensamientogriego, frente al imperio
universal de la nación romana,
y a la misteriosavaguedad del
Oriente legendario, aparece uno
iluminadopor una luz singular
e inextinguible: . . . . . . . .

L’art enorme
d’interpretar-ho tot
narrant que novament
exhibeix l’actor i
director Pep Tosar

Creuer per la Mediterrània de Royal Caribbean de
set nits i per a dues persones segons disponibilitat de
dates al Liberty of the Seas (Toulon, Villefranche, La
Spezia, Civitavecchia i Nàpols) en record del que va fer
Espriu el 1933. Sortejat entre els encertants de les 20
preguntes. Bases completes a Lavanguardia.com

‘La pell
de brau’.
50 exemplars
sortejats en-
tre els pri-
mers concur-
sants amb
15 encerts

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I ESTUDI SALVADOR ESPRIU

TONI MERIGÓ

Ens podrà sonar una mica ana-
crònic, un nen de deu anys pul-
crament vestit lluint-se davant
d’una tertúlia de principis del se-
gle XX –la del seu pare notari–,
formada només per homes, on es
parlava de tot i en què els partici-
pants tenien la impressió d’am-
pliar la formació i els coneixe-
ments en una època sense tantes
alternatives en aquest àmbit
com avui. Les intervencions del
petit Espriu eren sobretot osten-
tacions mnemotècniques (reis
gots, faraons i fites de la història
espanyola), una cosa també llu-
nyana, perquè llavors es valora-
va la memòria com el primer pi-
lar sobre el qual bastir qualsevol
educació.
És entendridor veure Espriu

presumir també de gran d’aques-
ta noble facultat en les entrevis-
tes conservades, degustant l’ad-
miració que causa en els interlo-
cutors com ho devia fer en la in-
fantesa. Davant Soler Serrano,
per exemple, desgrana les adre-

ces exactes on ha viscut o tots
els ports on va atracar el creuer
en què s’havia embarcat 43 anys
abans, per a la qual cosa li cal
més d’un minut de rellotge.
Aquesta memòria abasta, esclar,
les paraules, les comunes i les ra-
res, i les diferents accepcions,
tant en castellà com en català

(també davant Soler Serrano es
para per detallar que encallar té
més accepcions en català que en
castellà). Aquestament privilegi-
ada crearia textos que serien fà-
cils per a una ment tan capaç i
treballada com la seva.
Notar que no trobava alguna

cosa a les coves de la memòria el

feia sortir de polleguera. Li va
passar amb Miquel de Palol,
quan el mateix Espriu va portar
a col·lació en una carta la citació:
“El meu cos no és una cosa que
jo tinc; jo sóc el meu cos”. Palol
es va interessar per l’autor, i a Es-
priu li va semblar recordar que
era Jean Rostand. Però una nova
carta va arribar a Palol adver-
tint-lo que havia repassat L’ho-
me de Rostand de dalt a baix i
que el francès no n’era l’autor. I
així amb dues cartes i escriptors
més, sense èxit, en el que proba-
blement li va ocupar la ment du-
rant dues o tres setmanes.
A aquell nen de memòria pro-

digiosa i que va superar el batxi-
llerat amb matrícula d’honor, el
seu pare li va pagar el primer lli-
bre de prosa escrit als 15 anys en
castellà, la llengua en què s’havia
format (100 exemplars, repartits
entre els contertulians). Poc
temps després publicaria les no-
vel·les curtes El doctor Rip (17
anys) i Laia (18) en un català en-
cara imperfecte que més enda-
vant corregiria.c

PARAULA D’ESPRIU
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