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DOLENTA

Recuperem el que deia el Te-
atre Nacional de Catalunya
quan aquest esplèndid text de
Brian Friel (l’autor de Dansa
d’agost) va passar breument
per la Sala Gran l’any 2001,
representada pel mític The
Abbey Theatre de Dublín. De-
ia llavors el TNC que teníem
davant una de les obres més
importants i eloqüents mai
escrites sobre la identitat na-
cional, la memòria cultural
i el colonialisme lingüístic.
Això, fins i tot encara que el
seu mateix autor insistís que
aquesta era una obra “sobre el
llenguatge, i només sobre el
llenguatge!”, amb què remar-
cava la seva voluntat d’evitar
una lectura del text en clau
exclusivament nacionalista.
I això, encara que Ferran Ut-
zet, el director de l’especta-
cle que ara presenta La Perla,
expliqui alhora que dir de què
va Translations resulta una
mica difícil, perquè l’obra va
una mica de tot. També diu
Utzet –i té molta raó– que no
s’acaba d’entendre com pot
ser que fins ara no s’hagués
muntat a Catalunya un text
que, tot i tenir com a escena-
ri la verda Irlanda rural del
1833, parla tan directament
de nosaltres.

La cartografia universal
I el cas és que això potser fins
i tot resulta més evident ara
que quan l’obra es va poder
veure per primer cop a casa
nostra. Llavors, per exem-
ple, el sistema d’immersió
lingüística semblava tan plà-
cidament consolidat dins la
xarxa educativa catalana que
l’amenaça d’extermini idio-
màtic que penja sobre els ga-
èlics irlandesos de l’obra ens

podia semblar cosa d’altres
temps. Però ara, amb tanta
llei Wert, tant “lapao” i tant
decret de trilingüisme cor-
rent per la Marca España,
aquella realitat consolidada
sembla tornar a trontollar. I
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Siguem civilitzats
i parlem només la
llengua imperial!

L’Antic, imatge
a imatge

Tot el Lliure és
Anna Lizaran

L’APUNTADOR

Ja que hi som, seguim amb una

altra bona exposició? L’Antic

Teatre obra la mostra ‘Escena

fotogràfica’, resultat d’un conve-

ni de col·laboració entre aquesta

sala per la que passen la gran

majoria de les propostes més

avantguardistes que es poden

veure a Barcelona, i l’Escola

Superior de Fotografia GrisArt.

Els seus alumnes s’han passat

mesos seguint dia a dia la

frenètica activitat escènica

de l’Antic. I el resultat el teniu

ara penjat al sempre animat

bar del teatre. FINS AL 27/4.

L’ANTIC TEATRE. VERDAGUER

I CALLIS, 12.

Tot just quan es compleix un any

de la seva mort, el Teatre Lliure de-

dica a l’estupenda actriu que va ser

també una de les seves fundadores

la gran exposició que es mereixia.

Tan gran, que ha hagut de ser

repartida entre les dues seus del

teatre. Des dels dies en què va

pujar per primer cop a un escenari

dins el multitudinari repartiment

de La Passió d’Esparreguera, fins

als assajos de La bête, l’últim

espectacle que no va poder arribar

a estrenar, la mostra repassa pas a

pas la seva enlluernadora carrera

(en la majoria de casos, mitjançant

les magnífiques fotografies de Ros

Ribes) i ens obre també sovint la

porta a la seva intimitat quotidia-

na. FINS AL 31/7. TEATRE LLIURE DE

GRÀCIA (MONTSENY, 47) I TEATRE

LLIURE DE MONTJUÏC (PG. SANTA

MADRONA, 40).

ara no falten articulistes de
prestigi que parlen del poble
català com d’una mena d’atà-
vic poble menestral salvat
del desastre gràcies al decret
de Nova Planta. I segur que
aquesta és més o menys la
imatge que els dos oficials an-
glesos de l’obra tenen dels ha-
bitants d’aquest indret perdut
d’Irlanda on han anat a parar
per introduir-hi una mica de
civilització. Comencem pels
mapes: cal fer un mapa d’Ir-
landa amb cara i ulls genu-
ïnament britànics, que res-
pongui a la cartografia que
l’imperi està aplicant a tots
els seus territoris colonials; i
per fer-ho tenim aquí dos ofi-
cials experts en la matèria.

Traduir és trair
Oi que sempre es diu això? I
per això mateix, com menys
llengües utilitzem, menys
traïcions farem. Ben aviat, el
generós govern britànic inau-
gurarà a Baile Beag (la ima-
ginària localitat en què Friel
situa l’obra) una escola en
què totes les matèries seran
impartides en anglès, i que
vindrà a substituir aquesta
pobra escola rural instal·lada
en un paller on ara Big Hugh
imparteix classes en irlan-
dès. Però, mentre això arriba,
als senyors oficials els caldrà
utilitzar els serveis d’un bon
traductor. Això, encara que
el text de Friel faci que els
dos grups (els natius i els vi-
sitants), que teòricament no
s’entenen, parlin a l’escena-
ri el mateix idioma. Fet que,
ja de pas, serveix a l’autor per
oferir-nos un grapat de molts
bons moments farcits d’hu-
mor, dins un text –recordeu
el que deia Utzet sobre les
moltes tecles que toca l’obra–
que es presenta també com
una intensa història d’amor
entre persones (no podia ser
d’altra manera) que repre-
senten comunitats molt di-
ferents. I que quedi clar que
Friel no intenta mai ocultar
ni les qualitats ni els defec-
tes ancestrals de cadascuna
d’aquestes comunitats.
Això, sense perdre mai de

vista, com a bon irlandès que
és, una realitat inqüestio-
nable: pocs anys després de
l’època reflectida a l’obra, el
gaèlic irlandès havia ja des-
aparegut de la major part de
les llars d’Irlanda.

LA PERLA 29 RECUPERA UNA DE LES

GRANS OBRES MESTRES DEL TEATRE

IRLANDÈS CONTEMPORANI, I ENS FA ANAR

DE TRADUCCIÓ EN TRADUCCIÓ

BRIAN FRIEL ES SERVEIX

DE L’HUMOR I L’AMOR PER

VISUALITZAR EL CONFLICTE

ENTRE DUES COMUNITATS

QUE NO S’ENTENEN L’UNA

AMB L’ALTRA
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