
inc davant dels meus ulls dos
llibres excepcionals: Xavier
Carbonell: viatge i pintura, de
Josep Valls, sortit de l’obrador

Alzamora, però acabat d’editar per la jadi-
te Gallery de nova York (230 pàgines, amb
107 il·lustracions a color i 161 en blanc i
negre, les fotografies de l’artista de l’escul-
tora Rosa Serra) i La Càbala i Espriu: una
poètica de la llum, de Rosa Delor, de Ba-
lasch editor (Barcelona), que ja havia edi-
tat no fa gaire Ocnos i el parat esglai (566
pàgines amb il·lustracions fotogràfiques
de Julia Mehls).

són llibres d’aquells que es miren amb un-
ció, es fullegen amb respecte i solen quedar
arraconats per l’excepcionalitat. Però els vi-
ciosos de la lectura solem ser xafarders i, pre-
nent el llibre de Valls, per explicar la meva ex-
periència, enllà de les pintures treballades a
l’estudi olotí de Carbonell a partir d’apunts
d’arreu del món presos in situ, comences a
llegir per la primera de les ciutats de les vint-
i-tantes proposades: Amman. i et sedueix que
l’estada a jordània comenci pel tema bíblic
del mont nebo i no pas per la zona turística
de Petra, i aleshores t’adones que Valls ha xer-
rat molta estona amb la parella Carbonell-
serra, perquè el llibre és ara un dietari, adés
una confidència, aquí una ressenya i allà una
impressió, i t’agrada, i vas passant pàgines, en
què text i il·lustracions es complementen. i
segueixes amb Amsterdam, Atenes, Florèn-

cia... i fas una mena de barrija-barreja de les
«seves» impressions i de les teves, entre els
canals holandesos, la vesprada que vas viu-
re a Monastiraki, al peu de l’Acròpolis, la posta
de sol que vas contemplar des del likabetós
atenenc o des de l’Areòpag i la pujada al cam-
panille florentí del Giotto, abans d’anar al
Ponte Vecchio. i ja n’ets! el llibre ja t’ha aga-
fat, perquè tu no has estat mai a indonèsia ni
a Hong Kong –quina sana enveja!–, però pas-
ses ràpidament a istanbul per saber com
plantejarà la sorpresa de santa sofia, de la
Mesquita Blava o de Topkapi. i com explici-
tarà les impressions de londres, des dels au-
tobusos vermells de dos pisos, des de la tor-
re del rellotge o des del bullici de Trafalgar
square. i no t’estranya que a nova York co-
menci pels orígens –jo feia veure al meu fill
que Wall street era el carrer de la muralla, ja
invisible–, que parli del plugim de París (i es-
menti Anatole Franceo Gerard de Nerval),
que es fixi en les dues fonts clau de Roma
(Trevi, navona, a frec d’on tu vivies) o que a
Venècia es refugiïn a san Giovanni Bragona,
sense oblidar una grappa al Florian, a la pla-
ça sant Marc, el més bell saló del món a l’a-
ire lliure (quan no hi ha marea alta ni moles -
ten els coloms). i arribes al final, a Viena, i t’a-
tures en una tela preciosa (com tantes de les
anteriors), Cité en neige, 2002, i veus les
agulles de la catedral de sant esteve, al final,
entre la boira. i, sense adonar-te’n, has fet un
viatge a la pintura de Carbonell (i a la seva

vida, perquè qui escriu i pinta emocions te’n
dóna un trosset). i encara t’entretens a la seva
biografia, carregada de premis i guardons,
perquè és natural que després de tot l’itine-
rari puguis arribar a copsar els veritables en-
dins humans que hi ha al darrere de tot ar-
tista. un llibre per contemplar un cop i un al-
tre, per llegir a fragments i per xalar-se-la!

Quant al llibre d’Espriu... mentiria si no di-
gués que l’esperava. Fa cosa d’un any, quan
hi havia l’exposició d’Espriu i la Càbala a la
Casa de Cultura gironina hi vaig dedicar un
matí. sóc estudiós d’espriu, hi vaig acudir
amb un parell de llibres que tinc sobre la Cà-
bala, paper i llapis i màquina de fotografiar.
Vaig copiar-me coses i vaig fotografiar plafons.
la vaig trobar molt acurada i vaig fer un mail
de felicitació a la professora delor, que em va
correspondre agraint-lo. Quan vaig tenir
ocasió de parlar amb Ramon Balasch, arran
de la seva publicació d’Ocnos, li vaig co-
mentar que era una llàstima que aquells pla-
fons no constessin en un fullet o en un llibre.
«no et preocupis. Ho penso editar. ja estic
amb tractes amb la Rosa delor».

el que no esperava era la quantitat de tre-
ball que s’amaga a La Càbala i Espriu. la doc-
tora Rosa delor, que ha dedicat la vida a l’es-
tudi d’espriu, ens hi ofereix la clau per en-
tendre les entranyes de l’obra d’un dels més
grans literats catalans del segle XX. i ho fa d’u-
na manera tan amena que permet posar a la
solapa que l’assaig sovint és «més proper a les
novel·les policíaques que no als postulats aca-
dèmics». i és que el llibre no tracta només
d’interpretar des de les ulleres cabalístiques
l’obra poètica espriuana, aplicant-li l’Arbre de
la Vida o arbre sefiròtic, amb la desena dels
seus nuclis i els 32 camins possibles, com si
desentranyés una mena d’abstrús jeroglífic,
cosa que podria cansar el lector, sinó que ho
fa aplicant-los a la vida de l’escriptor, amb les
postures que va prendre des dels temps re-
publicans passant per la incivil guerra entre
germans fins a l’anhel de la reconstrucció del
temple, que, per a espriu, no deixa de ser el
de la reconstrucció de Catalunya. Per a l’au-
tora «el racionalista espriu va trobar en la Cà-
bala la guia espiritual que li permetia explorar
un sentiment religiós que l’inquietava: «l’e-
nyor de déu ocult al cau del sentiment.» i des
de la Càbala la seva poesia esdevé planera,

lluminosa i radiant.
segons l’autora, espriu sentia enyorança

d’un déu personal i la Càbala li proporcio-
nava un sistema místic i alhora racional per
ordenar un món caòtic. des del Renaixement,
la Càbala ha estat present com a fil conduc-
tor dels intents per reconduir la religió del po-
der multinacional cap a una espiritualitat lai-
ca i universal capaç d’unir els homes de di-
verses cultures en un mateix ideal ètic de mi-
llora social i de restauració d’un món més just
i lliure basat en la ciència i l’educació. el lli-
bre ofereix, des d’aquesta perspectiva, singu -
laritats ben poc conegudes com la percepció
per part d’espriu d’Amalia Tineo, conegu-
da en la cèlebre travessia mediterrània, com
la dona perfecta, la consideració de La pell
de brau com la Paraixà Torà o cinquanta-
quatre seccions amb què s’ha de llegir la Torà
segons els jueus, els debats entre Ferraté i
Fuster sobre l’obra espriuana, per acabar ex-
plicant fins i tot el concepte de Merkavà.

escriu delor: «en els 10 llibres del cos cen-
tral de l’obra poètica d’espriu, és a dir, des de
Les cançons d’Ariadna fins a Per al llibre de
salms d’aquests vells cecs, tal com ell deia que
s’havien d’ordenar els llibres, hi ha exacta-
ment 462 poemes que corresponen a les 462
Portes de la llum. Cada poema és una Por-
ta oberta a la resta de poemes: entrellaçats
deixen en el centre un punt en què conflu-
eixen 22 línies, és a dir, les 22 lletres de l’Ale-
fat. [...] si fem una mirada global als núme-
ros, veiem que 288 (el “cicle del jo o de la
mort”) són les 288 espurnes de llum. les 462
Portes de la llum conformen el cos central
dels 10 llibres. si afegim els complementa-
ris, Formes i Paraules i Per a la bona gent, ar-
ribem al nombre de les 12 tribus d’israel que
representen la “nació”. el conjunt dels 12 lli-
bres sumen 556 poemes, o sigui, la guema-
tria del guilgal mekhkilot. el guilgal és la doc-
trina de la metempsicosi o transmigració de
les ànimes.[...] espriu tenia al cap un altre
camí. la mort de Franco el 1975 obria una via
a l’esperança d’una resurrecció o palinge-
nèsia, com deia ell, d’una espanya democrà -
tica en la qual Catalunya –o potser fins i tot
el concepte de Països Catalans– tingués un
encaix satisfactori que possibilités l’entesa a
shepharad...». A hores d’ara em sembla que
hauria perdut tota esperança.
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VIATGE A LA PINTURA
DE CARBONELL
I A LA CÀBALA D’ESPRIU
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i d’alguna cosa em sento orgu-
llós com a director del Festival
internacional de teatre ama-
teur de Girona (FiTAG), no és

d’haver omplert escenaris durant els
meus deu anys de programador, sinó

d’haver creat ponts de diàleg i propiciat
minuts de conversa sincera entre mem-
bres de països i cultures, enfortint així una
família mundial d’amants del teatre, quasi
anònims però igual de poderosos, que
per davant d’obsessions enlluernadores i
amuntegaments curriculars, sempre hi
posen l’admiració envers l’altre i el diàleg
íntimament enriquidor. el teatre com jo
l’entenc va més enllà de la pròpia obra
teatral; és una actitud que sobrepassa
l’actuació per encarnar-se amb homes i
dones que parlen l’idioma comú de l’es-
cena i per tant, deixen de banda les dife-
rències per abanderar un missatge com-
partit basat en un art sense mesures ni ju-
dicis que ens agermana i no en les misè-
ries humanes que ens cataloguen.

un dels moments que recordaré sem-
pre com a director del FiTAG, va ser el dia
que vàrem muntar la taula Teatre per la
Pau. era l’any 2008 i la guerra de Geòrgia

havia impedit arribar a Girona el grup de
teatre amateur d’aquest país, que havia
estat seleccionat per participar en aquella
edició. enfadat amb el món, vaig decidir
que a la mateixa hora i en el mateix esce-
nari que el grup georgià hauria d’haver
representat el seu treball, tots els mem-
bres de les companyies del festival seu-
ríem a terra en silenci i escoltaríem músi-
ca d’aquell país atrapat per la guerra, com
a acte d’homenatge als que en aquell mo-
ment ens faltaven. després, una taula de
conversa: una actriu russa, una altra d’i-
raniana, un actor d’israel, una noia geor-
giana i un servidor, vàrem establir un dià-
leg difícil i que va commoure tots els as-
sistents.

es varen dir coses molt dures sobre l’o-
di entre pobles, es va constatar que les re-
ligions ens atrapaven en espirals incon-
trolables i les mirades es varen creuar
sense prejudicis com a armes de pau dis-

parant municions en forma de llàgrimes.
Va ser un moment amb el sentiment a flor
de pell, màgic, personalment històric, ir-
repetible. Havíem fet el cim de la idea que
el teatre també pot ser un llenguatge de
pau. Érem cinc persones tan diferents,
damunt de l’escenari del teatre municipal
de Girona, parlant amb respecte i que per
damunt de les nostres diferències demos-
tràvem a un món que no ens mirava, que
podíem trobar nexes d’unió, punts de
complicitat i camins per trepitjar plegats
uns al costat dels altres. el teatre, el teatre
que neix del poble, ens abraçava i es ma-
nifestava com la casa invisible de tots.

Ara hi tornarem. ens tornarem a trobar
en aquesta ciutat sempre de pau i el teatre
ens tornarà a fer oblidar per uns dies, les
nostres ridícules diferències; demostrant-
nos que, si es vol, es poden compartir els
batecs de la vida que no deixa de ser una
melodia comuna i unificadora.
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TEATRE
PER LA PAU

Martí Peraferrer Vayreda
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