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Senzillamentmemorable
CRÍTICA D’ÒPERA

El somni
deGaziel

Experiència femenina
i context polític

L’autora d’‘El quadern daurat’ tenia 94 anys

C
al tornar sempre a Gaziel, el
gran periodista d’idees, el lúcid
analista. Però no només al Ga-
ziel d’abans i de després del

6 d’octubre del 34, tan crític en el seu pro-
fetisme, sinó també al Gaziel que, condem-
nat a no escriure per al públic, va saber
llegar-nos brillants meditacions sobre la
idiosincràsia i les circumstàncies que han
condicionat la nostra història col·lectiva.
Agustí Calvet, per nom de ploma Ga-

ziel, va ser un catalanista en clau regenera-
cionista dels molts que l’últim segle van
confiar en una Espanya tolerant. “De tant
en tant, somio Espanya –escriu l’agost del
1946 en el dietari que acabarà titulantMe-
ditacions en el desert–, veig com una im-
mensa bassa immòbil, de matèries en pu-
trefacció, enmig d’un erm que el sol
calcina”.
I en aquell desert demalson, sota la dic-

tadura, Gaziel medita llargament sobre la
realitat física i anímica d’una Catalunya i
una Espanya que, com Maragall, somiava
en clau ibèrica. I dedica a aquesta realitat
una trilogia que mereixeria haver estat
molt més llegida (sobretot fora de Catalu-
nya i sobretot per tant orteguià d’ocasió):
Castella endins,Portugal enfora iLa penín-
sula inacabada.
Per què han fracassat sempre a Espa-

nya, des de lesCorts deCadis, els reformis-

tes? Gaziel dóna la seva resposta el maig
de 1946 quan escriu que “el caràcter espa-
nyol” s’ha mostrat sempre “refractari a
l’esperit liberal”, potser perquè “el poble
castellà, el que ha dominat sempre Espa-
nya com a plasmador del que anomenem
la seva unitat nacional, és fonamental-
ment un poble antiburgès, hidalgo, de
guerrers i de sants, demístics i de conque-
ridors”.
Mentre queCatalunya s’ha fet forta grà-

cies al seu esperit emprenedor i a la seva
capacitat transaccional. Però Catalunya
mai no va portar el timó de la nau, com
explica aQuinamena de gent som, agrupa-
ció de quatre assajos escrits entre el 1938 i
el 1947 que es van donar a conèixer no-
més després de la seva mort en el volum
de la seva Obra Catalana Completa (1970)
editada a la Selecta amb un molt bon
pròleg de Josep Benet .
Esbossa Gaziel en aquelles lluminoses

pàgines, escrites en el seu dolorós però in-
tel·lectualment tan fructífer exili interior,
la seva teoria dels “pobles remolcadors” i
els “pobles remolcats”. Una teoria segons
la qual Castella seria poble remolcador i
Catalunya poble remolcat.
Sent impossible que el remolcat canviï

el remolcador, cal “voler que Castella,
l’ànimamés dogmàtica i exclusivista d’Eu-
ropa, reconegui de bon grat la diversitat
hispànica i accepti el dret de Catalunya a
conrear lliurement la seva llengua i admi-
nistrar-se ella mateixa a casa seva”.
El somni de Gaziel, el somni que canviï

unaEspanya tan “immutable” com “faraò-
nica”, s’ha demostrat tan sols un bell som-
ni. Un somni tan negat per la realitat com
el de Maragall en el seu Himne ibèric o el
de la Sepharad proposada per Espriu a La
pell de brau.

Lessing va pertànyer a una generació d’escriptores cultes

Agrippina

Música: Georg Friedrich Händel
Intèrprets: S. Connolly, D. de Niese,
F.J. Selig, M. Ernman, D. Daniels, H.
Waddington, D. Visse, E. Martínez-
Castignani
Directors: David McVicar (escena),
Harry Bicket (música)
Lloc i data: Liceu (16/XI/2013)

JAUME RADIGALES

Després dels oblidables concerts ver-
dians, el Liceu alça realment el teló
comcal: ambuna òpera.Millor enca-
ra, amb una gran òpera händeliana
(tot i ser inèdita fins ara a Barcelo-
na) servida per un espectacle senzi-
llament memorable. El muntatge de
David McVicar, amb esplèndida es-
cenografia i vestuari de JohnMacfar-
lane i efectista il·luminació de John
Constable, situa l’acció original –la
Roma imperial del segle I d.C.– en
els dies actuals, tot i certes atempora-

litats que converteixen el drama
original en una sàtira politicofami-
liar a l’estil de serials televisius que
tenim en lamemòria. Els genials ana-
cronismes, la hilarant coreografia
d’Andrew George i les escenes més
grotesques no estan renyides amb
una lectura profunda de l’obra, grà-
cies a personatges molt ben cons-
truïts i que ajuden a llegir Agrippina
com el que és: una sàtira del clave-
gueram de la política, que justifica
prescindir al final del personatge de
Juno.
Harry Bicket lidera un equipmusi-

cal de primer ordre. Especialista en
Händel i habitual al Liceu, el director
britànic ha posat enmarxa una parti-
tura llarga i exigent, exemplarment
tractada en els recitatius i magnífica-
ment dirigida en les àries, abundants
i amb no poques picades d’ullet ex-
pressives i descriptives. La bona
resposta de la reduïda orquestra del
Liceu ha contribuït a un èxit més de
Bicket entre nosaltres. L’equip vocal,
unitari i de primeríssim ordre, gau-

deix de felices individualitats, comen-
çant pel rol titular, servit per una inci-
siva Sarah Connolly de gran presèn-
cia escènica. La Poppea de Danielle
de Niese, que per fi debuta al Liceu,
ha tingut els components propis d’un
personatge sensual i manipulador al-
hora en una interpretació impecable.
També ho ha estat el Neró deMalena
Ernman, amb un treball actoral ma-
júscul al costat de les seves compa-
nyes. Franz-Josef Selig ha estat el
Claudi calçasses que reclama el lli-
bret deGrimani, però amb la rotundi-
tat exigida per la música de Händel.
Tornava al Liceu un contratenor de
raça com David Daniels al servei
d’un Ottone antològic. Un trio d’ex-
cel·lents secundaris (HenryWadding-
ton, Dominique Visse i un de vegades
desaprofitat Enric Martínez-Castig-
nani) assumia respectivament els
rols de Pallante, Narcís i Lesbo.
Queden cinc funcions, és a dir,

cinc oportunitats més per poder
veure i gaudir aquesta Agrippina. Un
consell: no us la perdeu.c

ARXIU

Laura Freixas

El somni de Gaziel
que canviï una Espanya
“immutable” i “faraònica” s’ha
demostrat només un bell somni

Una intel·ligència extraordinària, apli-
cada a entendre les grans qüestions
del seu temps –la lluita de classes, la
de races, la utopia comunista…–, però
també a desentranyar les relacions per-
sonals i retratar críticament la vida
quotidiana: així es podria definir
Doris Lessing.
Nascuda el 1919, Lessing pertany a

una generació d’escriptores lúcides,
cultes, compromeses: Simone deBeau-
voir, Mary McCarthy, Nadine Gordi-
mer, Susan Sontag. Totes nascudes en
el quart de segle que va del 1908
–Beauvoir– al 1933 –Sontag–, totes
amb vides excepcionals en si matei-
xes, però encaramés tractant-se de do-
nes: amb llibertat sexual, amb activitat
pública, amb compromís polític. (Qui-
na pena que abandonés la partida una
altra autora de la mateixa època –nas-
cuda el 1932–, que unia també creati-
vitat amb intel·ligència i ambició, però
que es va suïcidar als trenta anys:
Sylvia Plath.)

Per mi, l’aportació de Doris Lessing
consisteix sobretot a representar ex-
periències femenines que fins al se-
gle XX van estar poc menys que ab-
sents de la cultura (l’embaràs, la vida
de la mestressa de casa, la sexualitat
des del punt de vista de la dona…) i
fer-ho sense idealitzar-les, ni aïllar-les
de la vida pública.

Les protagonistes dels seus contes i
novel·les, i en particular d’aquesta
obra magnífica que és El quadern dau-
rat, van a reunions del Partit i tenen la
regla, escriuen guions i fan el sopar, i
si tenen un debat polític ambun cama-
rada, van amb compte perquè la cosa
no s’acabi amb un embaràs... Són el
revers, refrescant, de tantes obresmas-
culines que ens presenten homes fent

la revolució o creant obres mestres…
enlaire, com si els plats es freguessin
sols, els fills es criessin sols, i les
úniques dones fossin noies bufones
conquerides per l’heroi quan té temps
lliure.
A mi personalment, la part que més

m’agrada de l’obra de Doris Lessing
són els contes. Ja que les normes del
gènere frenen certa tendència a la pro-
lixitat que llasta de vegades les seves
novel·les o els seus llibres de memò-
ries. N’hi ha un, sobretot, justament
famós: La habitación diecinueve, que
Patrizia Violi va analitzar en la seva
obra capital sobre el llenguatge i les do-
nes,El infinito singular.Narra la histò-
ria d’una dona intel·ligent i culta, que
deixa la feina per quedar-se a casa, al

camp, amb el marit –que treballarà
cada dia a Londres– i els fills, creient
que aquesta vida serà un paradís. Fins
que el marit li confessa que surt amb
una altra, i ella obre el gas. Si el llegiu,
fixeu-vos sobretot en una idea recur-
rent: la Susan, la protagonista, no acon-
segueix dir el que vol, el que sent. Les
seves emocions i desitjos no són reco-
llits, ni legitimats, per la cultura domi-
nant. En relats com aquest és on Les-
sing millor demostra la seva estatura
de gran artista, amb unes antenes que
capten el que la seva pròpia època no
és encara capaç d’entendre. Data, per
cert, del mateix any –1963– que Sylvia
Plath, amb una història semblant a la
de la Susan, va ficar el cap al forn i va
obrir el gas.c
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