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L’ambigua presència de
Le chagrin des ogres. CICI OLSSON

TEATRE

Fabrice Murgia
presenta els

seus monstres
nocturns

ARQUEOLOGIA

La fortalesa inexpugnable d’Ullastret

El jaciment del puig de Sant An-
dreu d’Ullastret segueix aportant
informació sobre la magnitud de la
ciutat ibera. L’últim descobriment
és un fossat defensiu del segle VI
que envoltava la muralla.

ARA

BARCELONA. La ciutat ibera
d’Ullastret era molt més que un
simple poblat construït sobre el
puig de Sant Andreu, al Baix Em-
pordà. Cada descobriment arqueo-
lògic és una prova més de la relle-
vància que va tenir entre els segles
VI i II aC: l’última troballa és un
gran fossat amb forma de U que en-
voltava la ciutat. “Si Ullastret ja era
important per la seva muralla, una
de les més complexes i elaborades
de tot el Mediterrani nord-occiden-
tal, el fossat encara dóna més im-
portància a la fortificació”, va expli-
car ahir el coordinador del Museu
d’Ullastret, Gabriel de Prado.

No és l’única fortificació de l’Edat
del Ferro amb fossat, però cap en te-
nia un de tan ample i profund com el
d’Ullastret, que els arqueòlegs han
determinat que és del segle VI aC. El
descobriment convida a pensar que
l’oppidum, o poblat fortificat, del
puig de Sant Andreu devia ser una
fortalesa inexpugnable. El fossat era
la primera línia de defensa. Després
hi havia una muralla que conserva
una altura de cinc metres en alguns
trams i que va ser descoberta als
anys 50 del segle XX.

De Prado destaca que “el fossat
està excavat a la roca, amb la dificul-
tat que això comportava en aquella

època”. Els arqueòlegs treballen
amb la hipòtesi que el fossat, amb
una profunditat de 3,71 metres, es
va construir al mateix temps que la
muralla, i que la pedra que extreien
fent la primera línia de defensa ser-
via per a la muralla i per a altres edi-
ficacions. “Construir això suposa
una feina de milers d’hores i el que
podem deduir és que mentre alguns
es dedicaven a això hi havia altres
persones que s’encarregaven de
cultivar el camp, perquè la seva
principal font d’alimentació era
l’agricultura”, explica De Prado.

Els arqueòlegs del jaciment
d’Ullastret ja fa temps que sospita-
ven que davant la muralla hi havia

un fossat, però les prospeccions
que van fer l’any 2011 no van do-
nar resultats concloents. Van
seguir la recerca amb la tècnica
de la tomografia elèctrica 3D, i a
l’octubre es va fer un sondeig
longitudinal de la línia de mura-
lla que ha permès documentar
un tram de 5 metres excavat
amb una profunditat de 3,71
metres. De Prado detalla que el
fossat té vuit metres d’amplada
a la base i uns onze a la part més
alta. És a dir, es tracta d’una
construcció de gran magnitud
que devia tenir efecte dissuasiu
en els enemics que volguessin
atacar la fortalesa.e

L’impressionant fossat defensiu de la ciutat ibera d’Ullastret. DAVID BORRAT

Els arqueòlegs descobreixen un gran fossat defensiu del segle VI aC

El TNC i L’Auditori posen
una llosa sobre Espriu

i solistes creuessin el carrer per
passar d’un escenari habilitat per
rebre’ls en millors condicions a una
Sala Gran d’acústica plana i seca. Ja
va ser un senyal observar com al
programa de mà havia desaparegut
la referència a Xavier Albertí com
a responsable de la dramatúrgia,
perquè va ser invisible.

Una batuta eficaç
El Rèquiem de Benguerel, estrenat
el 1990, és una partitura imponent,
d’una escala fora de l’abast de la
majoria de compositors catalans
–cap institució del país encarrega-
ria ara una peça amb tants efectius–
i una estructura a mig camí dels re-
ferents de Verdi i Britten, però la
batuta eficaç de Miquel Ortega no
va poder airejar una atmosfera mo-
nocroma. Al costat d’una OBC poc
més que complidora, la Coral Càr-
mina i la Polifònica de Puig-reig
van oferir un so tremolós i poc em-
pastat. Les intenses intervencions
de Maribel Ortega, Marisa Martins,

José Ferrero i Àlex Sanmartí van
ser l’escassa compensació a la
grisor predominant.

Queda, per descomptat, el
gran reclam de la sessió: el retorn
de Josep Maria Flotats al teatre
que va fundar i del qual va ser fo-
ragitat. La lúgubre solemnitat
amb què va llegir els versos d’Es-
priu va ser la certificació que
érem davant un nou exemple de
la més eixorca cultura oficialista.
Més que un homenatge, va ser
una llosa sobre el poeta.e

El retorn de
Josep Maria
Flotats al TNC
era el gran
reclam de la
sessió. DAVID RUANO
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‘Le chagrin des ogres’
EL CANAL (SALT)
15 de novembre

JUAN CARLOS OLIVARES

Fabrice Murgia tenia 25
anys quan va estrenar Le
chagrin des ogres, una
edat en què l’adolescència
és una fosca temptació i la

infància segueix després de la porta
com un fantasma. L’obra és un mal-
son, amb l’angoixa d’aquests somnis
en els quals despertar és només re-
conèixer que se segueix somiant.

Murgia se serveix de dos casos
extrems i reals sobre com tancar
l’adolescència i passar –o no– a
l’edat adulta: la matança i el suïcidi
en un institut alemany, i el segrest
i l’alliberament de l’austríaca Na-
tascha Kampusch, vuit anys, dels 10
als 18, tancada en un soterrani. Ser
lliure, despertar i esdevenir adulta.
Però aquestes històries no pretenen
un diagnòstic sobre les disfuncions
psíquiques de l’adolescència. Ser-
veixen com a mirall d’una narrado-
ra –caracteritzada com la nena de
Los otros– que terroritza amb la se-
va presència ambigua. Podria ser
l’amiga invisible, la veu amb rostre
de la infància, o el Pep Consciències
que creix durant l’adolescència
mentre es desdibuixa la seva figura
i es fa cada vegada més amenaçado-
ra. Però també pot ser tot el contra-
ri. A Murgia li agrada col·locar el pú-
blic en una zona grisa en què l’ima-
ginari és tan poderós com el que és
real, com passa en la infància. Pot
ser que aquesta narradora estigui
imaginant els fantasmes i les seves
històries, figures que la molesten
en la foscor i que és incapaç de fer
desaparèixer encara que jugui a fet
i amagar amb elles, encara que fa-
ci el que fan tots els nens: creure
que el mal desapareix si tanquen
els ulls. La qüestió és si el públic
conserva el record dels seus mons-
tres sota el llit. Si encara sent el ter-
ror nocturn i connecta amb aquest
exorcitzant malson interior d’un
creador de 25 anys.e
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‘Un rèquiem per a Salvador Espriu’
TNC
15 de novembre

XAVIER CESTER

La col·laboració entre ins-
titucions culturals és una
política lloable no només
en temps de penúries
pressupostàries com les

actuals, sempre que hi hagi un ob-
jectiu definit i la suma sigui superi-
or a les parts per separat. En vista
del Rèquiem a la memòria de Salva-
dor Espriu, la col·laboració entre el
TNC i L’Auditori deixa com a mí-
nim perplex. Què volia dir el subtí-
tol Espectacle a partir de l’obra de
Xavier Benguerel? Fora dels jocs de
llums que van salpebrar la vetllada,
el suposat espectacle va consistir
simplement a fer que orquestra, cor
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JFK

“La llibertat
és indivisible

i, quan un
home és

esclavitzat,
tots deixen de

ser lliures”


