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La jove dama
deRiga

D ins la tradició poètica anglesa
sempre hi ha hagut un racó per
alsversosabsurds. I el limerickés

la forma estròfica més característica
d’aquest gènere. Un limerick és un poe
ma de cinc versos. En l’esquema més tí
pic, el primer, el segon i el cinquè, que ri
men entre ells, estan formats per tres
peus anapèstics, i el tercer i el quart, que
també rimenentre ells, per dos d’aquests
peus. Un dels limericks més cèlebres fa
referència a una jove dama de Riga, que,
enalgunesversions, es converteixenuna
jove dama del Níger. I diu així: “There
wasayoung ladyofRiga, /Whosmiledas
she rode on a tiger: /They returned from
the ride /With the lady inside / And the
smileon the faceof the tiger”.Deixantde
banda lamètrica i la rima, elpodríemtra
duir prosaicament d’aquesta manera:
“Hi havia una vegada una jove dama de
Rigaque somreiaperquè cavalcavaun ti
gre. Tornant del passeig, el somriure era
a la cara del tigre i la dama a dins”.
Es desconeix qui va ser l’autor

d’aquest poema, que no es troba al Book
of Nonsense (Llibre de l’absurd, 1846) ni
en cap altra obra d’Edward Lear, que va
ser el principal popularitzador del gène
re. Lear té un limerick sobre una jove
d’Esmirna, a qui la seva àvia volia cremar
i que va aconseguir salvar la pell perquè
tenia un gat amà que va acabar prenent
li el lloc com a objecte dels desigs incen
diaris de la vella. Però, tot i que no es pot
descartar que l’anònim autor tingués
presents aquests versos quan va com
pondre els seus, la jove d’Esmirna no ca
valcavacaptigre.Les fontsd’aquest tema
cal buscarles en altres tradicions literà
ries.Hihaunvell proverbi hindúquediu
que “qui cavalca un tigre, corre el perill
denopodernebaixar”.Nietzscheconei
xia aquest proverbi i el va evocar a Sobre

veritat i mentida en sentit extramoral
(1873). L’anònim autor del nostre poema
potser tambéelconeixia,perquèel seu li-
merick apunta en lamateixa direcció.
A diferència de la major part de lime-

ricks, que només pretenen fer riure o
somriure amb la seva absurditat rítmica i
rimada, el de la jove dama de Riga és ple
de sentit i fa pensar en una d’aquelles
faulesd’animalsqueen l’antiguitat s’usa
ven per ensenyar els secrets de la políti
ca. Potser per això el citen força sovint
els llibresd’economia id’història.Enuna
de les seves obres, l’economista Herbert
Giersch afirma que l’Estat de benestar es
vaposaracavalcar sobreun tigrequanva
lligar la seva sort al mercat i als seus cri
teris. I Alan Bullock, en la seva biografia
de Hitler, va resumir la història del go
verndeconcentracióentre lesdretes i els
nazis que es va constituir a Alemanya a
finalsdegenerdel 1933dientquevaser la
història de com els nazis van portar els
seus socis, que els volien instrumentalit
zar, a cavalcar un tigre. La imatge de la
dama i el tigre està carregada de possibi
litats. I no és improbable que un dia
d’aquests algun analista de la política ca
talana es decideixi a ferla servir amb un
repartiment depapers conformea les se
ves preferències.

“Hi havia una vegada
una jove dama de Riga
que somreia perquè
cavalcava un tigre...”

‘El reiLear’ dePasqual iEspert
es coronaals premisButaca
El ‘Terra baixa’ de Lluís Homar també guanya quatre guardons

JUSTO BARRANCO
Barcelona

El rei Lear que va muntar la temporada
passada Lluís Pasqual i que va prota
gonitzar Núria Espert al Teatre Lliure
continua en ratxa. A més d’un enorme
èxit de públic i crítica –les entrades es
vanesgotar endies i l’obra tornaa la sala
deMontjuïc del 17 de desembre al 31 de
gener–, el muntatge va sumant premis.
Ahir a la nit en va aconseguir quatre als
premis Butaca, uns guardons de votació
popular que en la XXI edició van coro
nar El rei Lear com la millor obra del
passat curs teatral i Núria Espert –ab
sent a la gala– com la millor actriu de
l’any, i derrota altres importants mun
tatgesqueaspiravenaltron,comL’artde
la comèdia, la divertida oda al teatre
d’EduardodeFilippoquevadirigirLluís
Homara laSalaGrandelTNC,oEl curi-
ós incident del gos a mitjanit, l’emocio
nanthistòria del nendetectiu autista es
critaperMarkHaddonidirigidaalLliu
reperJulioManrique.
Malgrat això, ni Homar ni Manrique

vanmarxarprecisamentdebuit, ahir.El
fabulós muntatge d’El curiós incident
–que tambévaarrasar en taquilla i torna
al Lliure el 26 de maig– va guanyar tres
premis,entreelsqualsalmillordirectori
alamilloractriusecundària,MartaMar
co.Per lasevabanda,LluísHomarvatri
omfar amb una producció totalment
personal, amb una obra que ha estat un
talismà en la seva carrera: elTerra baixa
d’Àngel Guimerà en una versió on, diri
git per PauMiró, interpreta tot sol tots
els personatges i que ahir es va endur
quatrepremis, entre els quals, comesta
va cantat, el demillor actor de la tempo

rada.PeròamésSilviaPérezCruzvaser
guardonada per la composició musical
queva ferperaaquestaobra i eldirector
del TNC,Xavier Albertí, va obtenir jun
tament amb David Bofarull el premi a
l’espectacular il∙luminació que resulta
essencial en els moments clau del mun
tatge.
Els premis, celebrats al Lliure de

Montjuïc i als quals van assistir autori
tatscomAdaColau,alcaldessadeBarce
lona;FerranMascarell,consellerdeCul

tura; Juanjo Puigcorbé, responsable de
Cultura de la Diputació, i Berta Sureda,
comissionadadeCultura,vansituarcom
amillormusicalde l’any laversiódeFlor
deNitquevaferalTeatreAlmeriaVíctor
Álvaro,mentrequecuriosamentunaltre
musical d’enormeèxit depúblic,Elpetit
príncep d’Àngel Llàcer i Manu Guix, va
acabarguanyantcomamillorespectacle
familiar i dos dels seus protagonistes,
Elena Gadel i el nen GuillemMartí, que
dóna vida al petit príncep, es van endur
els premis a millors intèrprets de musi
cal. Igual que El rei Lear i El curiós inci-
dent, l’èxit de l’any passat ha fet que El
petitpríncep tornial teatre,enaquestcas
alBarts,desdel4dedesembre.
Entre els muntatges teatrals de petit

format de la temporada passada es va
acabar imposant El llarg dinar de Nadal
de la jovecompanyiaLaruta40,unclàs
sic de Thornton Wilder dirigit per Al
bertoDíaz, noranta anys d’una família a
través de noranta sopars de Nadal. I,
com a curiositat, dos dels premiats a la
cerimòniad’ahirs’enfrontaranbenaviat
per un altre guardó: Clàudia Cedó, que
vaguanyarelpremiButacaalmillor text
teatralde la temporadaperTortugues: la
desacceleració de les partícules –una co
mèdia paracientífica estrenada a la Sala
FlyHard–, i Ramon Madaula, Butaca al
millor actor secundari per El rei Lear,
competiran aGirona el 30 de novembre
alafinaldelTorneigdeDramatúrgiaCa
talana que organitza el festival Tempo
radaAltadesprésd’haverderrotat sis ri
valsmés.
En dansa, el millor espectacle de la

temporada va anar a parar a una de les
companyies més innovadores dels últi
mes anys, a La Veronal de Marcos Mo
rau per Islàndia, que va derrotar així
candidats d’infart comelTorobakad’Is
rael Galván i Akram Khan. En un dels
momentsmés emotius de la nit, amb tot
el públic dret,Glòria Rognoni va obtenir
labutacahonoríficaAnnaLizaranper la
sevatascacomafundadoraidirectorade
la companyia de teatre de Femarec, for
mada per persones amb discapacitats
psíquiquesomalaltiesmentals.!
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La foto de família dels guanyadors, amb Lluís Pasqual en el centremostrant els quatre trofeus aconseguits per El rei Lear

JulioManrique va
obtenir el premi almillor
director per ‘El curiós
incident del gos amitjanit’

E L P A L M A R È S

Millor muntatge teatral
El rei Lear, dirigit per Lluís Pas
qual
Millor direcció
JulioManrique per El curiós
incident del gos a mitjanit
Millor actor
Lluís Homar per Terra baixa
Millor actriu
Núria Espert per El rei Lear
Millor actor de repartiment
RamonMadaula per El rei Lear
Millor actriu de repartiment
MartaMarco per El curiós
incident del gos a mitjanit
Millor muntatge de petit format
El llarg dinar de Nadal, dirigit
per Alberto Díaz
Millor musical
Flor de Nit - El cabaret, dirigit
per Víctor Álvaro i Xavi Torras
Millor espectacle de dansa
Islàndia, deMarcosMorau
Millor espectacle familiar
El petit príncep, dirigit per Àngel
Llàcer i Manu Guix
Millor text teatral
Tortugues, de Claudia Cedó
Millor composició musical
Sílvia Pérez Cruz per Terra baixa
Millor il∙luminació
Xavier Albertí i David Bofarull
per Terra baixa
Butaca honorífica
Glòria Rognoni


