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CULTURES 

a fa temps que tenia ganes de dir
alguna cosa de Tigre de Paper,
una petita (i a la vegada activa)
editorial que treballa des de

Manresa. Una colla de gent jove i compro-
mesa tant amb la literatura com amb les di-
verses variants de la lluita social van engegar,
no fa pas massa, diverses col·leccions de
narrativa i assaig per donar sortida digna a
obres que tenen com a rerefons o parlen di-
rectament de la injustícia social, la repressió
per part del poder, la lluita obrera, les dife-
rents menes de revoltes i revolucions o la
violència política. Tot plegat molt d’esquer-
res, sí, i amb voluntat explícita de fomentar
la literatura de pensament crític que pot ser
també, per descomptat, literatura de quali-
tat. El cas és que, lluny de l’estètica pamfletà-
ria, les edicions de Tigre de Paper són acura-
des i elegants, tan –si més no– com les dels
grans grups editorials absorbits per la vorà-
gine d’un mercat salvatge que sovint tracta el
llibre com un simple producte comercial.
Un dels darrers títols publicats a Tigre de Pa-

per –i l’excusa per parlar-ne ara– és la tra-
ducció catalana de La insurrecció dels pesca-
dors de Santa Bàrbara, una obra de joventut
de l’escriptora i militant comunista alema-
nya Anna Seghers (1900-1983). Es tracta d’u-
na breu novel·la d’aire tràgic (des de la pri-
mera frase saben que no acabarà bé), que
narra, amb un estil distant que busca l’objec-
tivitat (es relaten amb el mateix lirisme des-
apassionat les escenes de revolta i les des-
cripcions del paisatge), la protesta d’un grup
de pescadors d’una badia imaginària que
una primavera, esperonats pel lideratge d’un
activista foraster (que «despertava en els que
l’escoltaven una emoció intensa; feia néixer
dins seu alguna cosa semblant a l’esperan-
ça»), es planten i decideixen no sortir a la
mar fins que la companyia pesquera no ac-
cepti les noves condicions que ells proposen
(tres cinquenes parts i set penics per quilo) i
que, al capdavall, no són més que un petit
canvi de tarifes que els ha de permetre viure
amb un mínim de dignitat. Més que no pas
la crònica de la revolta, però, el que interessa

del relat és el retrat, col·lectiu i individual,
d’uns homes que s’enfronten al destí. Sobre-
tot, la lluita d’aquells que, de vegades carre-
gats de dubtes i a punt de caure en la derrota
anímica, s’enfronten a l’immobilisme i la gri-
sor dels qui pensen que allò que els convé és
«quedar-se a fer el mateix cada hivern: ar-
ranjar les xarxes i passar gana», i desafien, al
capdavall, el poder que els té sotmesos. La
insurrecció dels pescadors de Santa Bàrbara
és més una petita història de solidaritat i
d’esperança, de pors i de sacrificis, que no
pas la crònica d’una gran victòria èpica.
La traducció de l’alemany del també manre-
sà Adam Majó és, en general, prou solvent.
Revela alguna vacil·lació lingüística perdo-
nable, i ho compensa, d’altra banda, amb
una recerca de l’expressivitat que demostra
que s’estima el text que tradueix. El cert és
que tampoc no deu ser gens fàcil traduir un
relat que calla tant com diu, on la tensió de
la trama sovint s’intueix entre línies i on l’au-
tora, lluny de donar la història mastegada,
deixa que sigui el lector qui encaixi les peces.
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L’editorial manresana Tigre de paper
publica llibres de qualitat que tracten
sobre qüestions de crítica social. «La
insurrecció dels pescadors de Santa
Bàrbara» n’és un dels darrers títols

ón sobradament co-
neguts però no acos-
tumem a veure’ls
compartint la mateixa

taula en una tertúlia literària. Els
germans Joaquim (el polític) i Ra-
fel (el periodista) Nadal van ser,
aquest dijous al vespre, els prota-
gonistes d’un sopar tertúlia orga-
nitzat per l’Espai Rubiralta i Llibres
Parcir. Sota el títol d’Exercici de me-
mòria, van compartir experiències
personals i literàries, en un acte del
cicle Tocats de Lletra.

I realment, van fer un exercici de
memòria a diferents nivells. Joa-
quim Nadal va fer un repàs a la
seva «peripècia política», que nar-
ra al llibre Testimoni de càrrec.
Vint anys al servei de Catalunya.
Dels diferents episodis en va re-
cordar el dia que Pasqual Maragall
els va demanar a ell, a Tura i a Cas-
tells que es presentessin a unes pri-
màries contra Montilla per asse-
gurar la continuïtat del seu estil po-
lític «i no ho vam fer perquè ens va
vèncer la por», sentenciava l’ex-
conseller, que reconeixia també
que un dels moments més dra-
màtics de la seva carrera política va
ser la crisi del Carmel, que «per sort
va tenir un final feliç».

De la memòria familiar partei-
xen els llibres del germà petit, Ra-
fel Nadal, Quan érem feliços iQuan
en dèiem Xampany, amb els quals
«espero haver transcendit la me-
mòria personal», assegura. Tot
plegat, li ha permès constatar que
«la generació anterior a la nostra de
memòria en té poca potser per la

proximitat de la guerra, crec que es
necessiten condicions favorables
per poder-la cultivar». 

I els dos germans l’han cultivat
durant anys a Girona, els dissabtes
a l’hora de dinar, a casa de la fa-
mília Nadal. Una família de dotze
germans que «ara hem de fer torns
perquè ja no hi cabem» bromeja-
va el periodista i escriptor, que

reconeixia que «aquestes trobades
familiars han produït un cert cul-
tiu de la memòria». Però que «nin-
gú pensi que nedàvem amb xam-
pany», puntualitzava el germà po-
lític i afegia que «a casa es menja-
va molt bé però es bevia molt ma-
lament. Només hi havia vi de ba-
talla, era una altra època i el bon vi
es guardava per grans ocasions».

Al torn de preguntes, l’exercici
de memòria que van fer els ger-
mans Nadal va trascendir el ves-
sant literari per entrar al terreny po-
lític: el procés sobiranista, el declivi
del PSC i la seva relació amb el
PSOE… Tot un altre exercici.
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«A casa es menjava molt bé
però es bevia molt malament»

Els germans Joaquim i Rafel Nadal comparteixen experiències
personals i literàries en una tertúlia dins el cicle Tocats de Lletra


LLIBERT
Direcció: Norbert Martínez. Autora:

Gemma Brió. Intèrprets: Gemma Brió,
Tàtels Pérez i Mürfila. Dijous, 23 d’octu-
bre. Teatre Kursaal de Manresa.

i ha ocasions, en finalitzar
una peça teatral, que el si-
lenci dens i respectuós

més absolut hauria de ser la ma-
nera més entusiasta de respondre
al muntatge. Un silenci pesat, ple
de contingut, que donés pas a uns
rabiosos aplaudiments, carregats
d’adrenalina llesta per sortir. Lli-
bert, de Gemma Brió i direcció de
Norbert Martínez, és un clar exem-
ple (per no dir que n’és el patró).

Les paraules esdevenen pu-
nyals perquè la història és un tall
sagnant constant, sense conces-
sions, poc temps per prendre alè,
feixuga paciència, crua realitat,
dures decisions. Dues actrius i
una músic actriu despullen de
crua humanitat una història, un es-
pai vital de temps amb un eix cen-
tral, que no protagonista, un valent
nadó, un preciós nadó, Llibert.

Gemma Brió, la sallentina Tàtels
Pérez i Mürfila desgranen amb
precisa autòpsia els quinze dies de
vida d’un nen, Llibert, i l’autènti-
ca odissea que viuen els seus pa-
res fins a la mort del petit. I el fil
narratiu i argumental de Llibertva
del cru al més cru, els cops esde-
venen més contundents a mesu-
ra que el muntatge avança. El re-
alisme poètic seria com faltar a la

veritat i la  sinceritat a la curta però
poderosa i necessària història de
Llibert, tot i que fos més amable, de
més fàcil digestió i sense evasives,
no fes tant mal. Però el llenguatge
és fred, inamovible hieratisme,
lluita i esforços vans, la història està
escrita abans de començar.

Llibert és la història d’una llui-
ta amb un final no feliç però que
vol restar com a poderós testimo-
ni contra el destí, contra les insti-
tucions, contra la deshumanitza-
ció d’acabar esdevenint tant sols
un cas més. 

Llibertés un muntatge grandiós.
L’amalgama entre narrativitat i
teatralitat és fluïda, precisa, fet
pel qual el testimoni humà, proper,
transcorre dins els paràmetres es-
cènics, dins els artificis disposats
sense perdre’s ni enlluernar-se en
cap instant. Certament, el desen-
volupament del muntatge és una
muntanya russa a ulls clucs: certs
moments de certíssima concessió
per tornar a recórrer un tram sen-
se fre, dur, cru i sense vista a una
possible frenada. I tots els ele-
ments es van entreteixint per aca-
bar amb un final de malaurat re-
confort i alliberament. I les tres in-
tèrprets, superlatives en un mun-
tatge gens fàcil, es mantenen en el
seu paper de cronistes implicades
i involucrades. Llibertés un mun-
tatge necessari dins el nostre pano-
rama teatral per compromès, per
reivindicatiu, per ser un solitari crit
dins aquest silenci però per da-
munt de tot, per honesta sinceri-
tat. S’ho val, en majúscules.
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«llibert», teatre
compromès i necessari

Manresa
Assumpta Pérez

TEATRE CRÍTICA

La gira de l’obra escrita per Gemma Brió va passar dijous
pel Kursaal i va deixar sentir entre el públic els efectes
d’una història colpidora i esplèndidament escenificada

La sallentina Tàtels Pérez i la
cantant Mürfila acompanyen
Brió a l’escenari en el relat de
la breu vida d’un nadó

Els germans Rafel i Joaquim Nadal a l’Espai Rubiralta de Manresa 

QUERALT CASALS

L’exercici de memòria que 
van fer els germans Nadal va
transcendir el vessant literari
per entrar al terreny polític


