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Fagesde
Climent

A. BOFILL

L
a titola d’en Florenci ha entrat
en el gran silenci”, va fer córrer
d’un enemic íntim, compatrici
seu, el mateix dia que l’enterra-

ven.Carles Fages deCliment en va escriu-
re a centenars, d’epigrames com aquest,
tan celebrats i recordats pel seu contingut
satíric. I és que, trobador desfasat en
tempspostfeudals, l’home sentia la neces-
sitat del sirventès, aquesta poesia d’atac
personal que té en Guillem de Berguedà
el precedent català més il·lustre.
Quan Pla (que li va dedicar més de du-

es-centes pàgines) el defineix com
“l´últim cagalló del feudalisme emporda-
nès” l’està retratant, amb sintètica preci-
sió, en tota la seva complexitat de nyerro
fora d’època. Fages és un conservador
que, revoltat per dins, es venja del món
nou, amb versos o amb plets, i reclama
amb tota mena d’excentricitats l’atenció
que creu que mereix la seva condició de
senyor (empobrit i endeutat) d’una nissa-
ga de pes a la capital del que fou el comtat
d’Empúries.
Popularista amb èxit, les seves expansi-

ons més jocoses de vegades recorden el
rector de Vallfogona o els versots de Car-
naval. I encara que, segons com, té tant de
felibre, presumia de noucentista. Formal-
ment ho era, tant comAgustí Esclasans, el
seu admirat Octavi Saltor o els altres poe-
tes dels Jocs Florals de la plaça de la Lla-
na. Però alhora ho era tan poc com Pla,
Pujols o Sagarra (ambqui comparteix faci-
litat, conyeta i displicència, però de qui
queda molt a distància, tant en vers com
en prosa).
Com d’Ors o Pujols, també tan histriò-

nics, Fages deCliment, que era un sangui-
ni tocat per la tramuntana, hauria de ser
inclòs en unhipotètic quadre honorífic de
l’Home No Corrent (aquesta categoria de

grans personatges que tant ha donat l’Em-
pordà), al costat dels també figuerencsAb-
dó Terrades, Monturiol, Dalí o Deulofeu.
Desvergonyit i petulant, era unpaio singu-
lar, que arribava sovint a un grau d’ebulli-
ciómolt alt, sempre a punt d’una explosió
emotiva per qualsevol nimietat.
La trajectòria vital deFages deCliment

queda migpartida per la Guerra Civil,
amb tot el que va tenir per a tanta gent de
trauma i de compromís o tria més o
menys forçada. És llavors o tot just
després que comença a escriure les seves
Memòries. Ara s’han donat a conèixer (a
Brau edicions), completades amb textos
esparsos, alguns en castellà ja publicats
als diaris de postguerra. Però no s’hi
troben fets clau de la seva biografia, com
ara que l’endemà de la “liberación” es
presenta a ocupar l’Ateneu Barcelonès,
que forma part de la primera junta i de la
comissió depuradora de socis i llibres,
etcètera.
Carles Fages de Climent (1904-1968)

potser tampoc no hauria merescut el Pre-
mi d’Honor de les Lletres Catalanes, però
és un escriptor que cal tenir en compte.
Narcís Garolera, el curador de l’edició, ha
fet un treball meritori que ajuda a conèi-
xermillor un homenot que de vegades ha
pogut semblar devorat,més queper la his-
tòria, pel seu propi personatge.

Norma segant el vesc sagrat abans de cantar-li Casta diva a la lluna
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AinaClotet protagonitza al
TeatreLliure la recerca
vital de ‘Jocdemiralls’

Fages de Climent hauria
de ser inclòs en un
hipotètic quadre honorífic
de l’Home No Corrent

El Liceu vibra amb el Bellini més virtuós i brinda a Sondra Radvanovsky
efusius aplaudiments per la seva ‘Norma’, un prodigi de sensibilitat i força vocal

Casta ibravadiva

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Annie Baker és sens dubte l’autora re-
velació del teatre dels Estats Units dels
últims anys: la seva obra The flick va
guanyar el Pulitzer 2014 amb les con-
verses aparentment intranscendents
dels joves treballadors d’un vell cine-
ma d’una sola pantalla que va de mal
en pitjor. Èpica íntima d’uns joves que
lluiten contra un món en canvi perpe-
tu, els personatges quedaven retratats
a través de frases banals, petits gestos i
molts silencis, com vistos pel forat
d’un pany. I la mateixa sensació de
voyeurisme, de reality, ofereix des
d’aquest dimecres i fins al 15 demarç a
la sala petita del Lliure de Montjuïc

Joc de miralls, una altra de les aplaudi-
des obres de Baker (Boston, 1981) que
el director Juan Carlos Martel Bayod
munta per primera vegada a Espanya
amb Aina Clotet, Eduard Farelo,
Isabel Rocatti, Jordi Martínez i Elena
Tarrats com a protagonistes.
L’Espai Lliure s’ha transformat total-

ment i ara és la sala polivalent d’un cen-
tre cívic que, amb parets de miralls,
tant podria servir per a una classe de
gimnàstica com per al taller teatral en
què s’embarquen durant sis setmanes
d’un estiu els protagonistes. Quatre
alumnes i una professora, gent normal
que fa exercicis de teatre i es va conei-
xent, explica Martel, i a qui el públic
veu en converses ja començades per-
què l’autora va al gra. Sap que l’atenció

del públic del segle XXI ha disminuït, i
està decidida a no perdre-la. Així
doncs, a poc a poc anirà descobrint al
públic els seus problemes personals, a
través d’una classe més terapèutica
que professional. Una classe en què un
dels exercicis és copiar el moviment
d’un altre i després transformar-lo, un
joc de miralls que és uns metàfora del
mateix teatre.
Aina Clotet creu que Baker vol por-

tar els actors i el públic al límit: “Diu
que totes les persones som brillants i
som idiotes, i els nostres personatges
viuenmoments lúcids i patètics, no re-
flexionen i després se senten en ridí-
cul”. Per Eduard Farelo, l’obra “inten-
ta treballar la vida real a l’escenari i po-
sa la lupa en les coses que ens passen
dia a dia però són el motor del canvi
dels personatges”. “Tots busquen algu-
na cosa, però no saben massa bé què”,
diu l’actor, que subratlla que sis setma-
nes sense grans canvis acabaran trans-
formaran les seves vides. Unes trans-
formacions, diu Rocatti, que es produ-
eixen “pel nostre reconeixement en
els altres, veure la teva idiotesa en l’al-
tre, reconèixer-te, et transforma”.c

Oriol Pi de
Cabanyes

L’hivern barceloní va entrar ahir en
una treva amb la rotunda interpretació
de la soprano Sondra Radvanovsky en
la virtuosa Norma de Bellini. L’artista
nord-americana va fer una exhibició
de sensibilitat, potència i agilitat vocal,
i va deixar el públic bocabadat amb els
seus exquisits i molt sincers pianissi-
mo. Un minut i mig d’ovació per a la
diva quan el teló baixar, més sis més
d’aplaudiments per a tot l’elenc i l’or-
questra, dirigida pelmestre Renato Pa-
lumbo, que es van mantenir en franca
harmonia durant tota la representació.
A diferència de l’anterior títol de bel

canto de la temporada liceista, Maria
Stuarda, aquesta òpera no es basa en
fets reals sinó que és del tot fictícia, en-
cara que d’entrada s’inspira en la tragè-
dia deMedea, traslladant-la a la Gàl·lia
romana amb els celtes com a protago-
nistes. La resistència d’aquest poble a
l’invasor és un mer pretext per expo-
sar un drama del romanticisme operís-
ticmés genuí, és a dir, un triangle amo-
rós amb episodis de còlera, gelosia i
conseqüent pietat que acaba amb el sa-
crifici voluntari de Norma al costat del
seu amant. Una mort per amor més al
firmament de la lírica.
L’equilibri vocal d’aquest trio amo-

rós ja es va posar de manifest al final
del primer acte. Radvanovsky va com-
moure el públic juntament amb les
veus no menys potents de la mezzo
Iekaterina Gubànova, en el paper de la
seva rival Adalgisa, i del tenor Gregory
Kunde, com a l’impetuós Pollione. Tot
i que les tandes d’aplaudiments, que
van ser contínues durant la funció
–potsermassa–, havien iniciat el seu in
crescendo a l’esperada i famosa ària
Casta diva, en la qual la soprano va po-
sar en evidència que ha sabut beure de
les fonts.
L’empremta deMariaCallas es va co-

lar a escena i es va poder gaudir de la
prodigiosa capacitat de Radvanovsky
per modular del forte al pianissimo
sense perdre un bri d’intensitat. Bri-
llant va ser també el duet amb Adalgisa

Mira oNorma, tot força i emotivitatme-
lòdica. A mesura que avançava l’òpera,
la soprano va anar prenent possessió de
si mateixa i del personatge de Norma i
va acabar oferint un acting vívid com
n’hi ha pocs. Al clímax de l’última esce-
na hi va arribar trencant subtilment la
veu imesclant-la amb el sanglot del per-
sonatge. El públic? Sense alè!
I sense tos. Gràcies.
L’amor s’imposava a escena i era tal

l’estat gràcia que des de la platea sem-
blava plausible que els artistes irrom-

pessin en un final inèdit en el qual la
parella protagonista fos redimida.
“No, si ja veuràs que no moren”, deien
a la fila contigua.
La dramatúrgia del novaiorquès Ke-

vin Newbury subratlla en aquesta co-
producció del Liceu la sensació d’irrea-
litat. Caps de braus, molta fusta i bos-
cos misteriosos recreen un espai sa-
grat on es combina el primitivisme del
poble –amb rastes de cibercòmic– i
una indumentària entre medieval i fu-
turista per a les sacerdotesses.c


