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Un cert mirall
de la literatura

catalana

Q
uè n’ha quedat, de la figura de l’Escriptor del
mes? Des del punt de vista material, de mo-
ment, dos llibres. Pere Calders o la passió de con-
tar, editat pel departament de Filologia Cata-
lana de la Universitat de Barcelona i publicat

per Eumo, recull el col·loqui que sobre aquest escriptor es
va celebrar l’any 1991, amb motiu del seu nomenament
com a Escriptor del Mes. I dins el catàleg de les Publicacions
de l’Abadia de Montserrat acaba d’aparèixer el volum Vint
escriptors catalans, que aplega les entrevistes de Marta Nadal
als successius Escriptors del Mes, publicades a la revista
Serra d’Or. Vint entrevistes que, en conjunt, formen un cert
mirall de la literatura catalana. Els noms mítics dels anys
seixanta i, en general, de la postguerra han desaparegut, o
quasi, i el seu lloc l’ocupen ara escriptors professionalitzats
difícilment reduïbles a alguna característica comuna, com
no sigui la de la llengua, i on la novel·la ocupa el lloc de
primacia que abans semblava correspondre a la poesia.

E
n la Presentació, Marta Nadal evoca el nom de
Montserrat Roig. No es tracta d’una evocació
purament sentimental o generacional. Entre
els múltiples serveis que la revista Serra d’Or
ha prestat a la cultura catalana figura el

d’haver acollit els treballs de dos dels grans entrevis-
tadors del país: Baltasar Porcel i Montserrat Roig, els
quals, al seu torn, no naixien professionalment del
no-res sinó que s’inscrivien dins d’una tradició perio-
dística minoritària però brillantíssima abans del 1939
i que ells, en bona part, van evitar que desaparegués
del tot. Marta Nadal continua, doncs, el camí iniciat
per aquells dos grans noms de la literatura i el perio-
disme. I ho fa amb un estil propi. Són entrevistes con-
cises i documentades, dues virtuts periodístiques tan
imprescindibles com escasses. Entrevistes que ens
permeten conèixer la paràbola dels jardins de Teresa
Pàmies; la cuina espiritual de Perucho; la presència de
l’atzar i de la relativitat en l’obra de Tísner; la impor-
tància que Maria Barbal dóna a la capacitat dels pro-
fessors per seduir els alumnes de la bondat de les lec-
tures literàries; o la reivindicació del misteri per part
de Carme Riera. Gràcies a les entrevistes, coneixem el
món domèstic dels escriptors i coneixem, també, allò
que pensen sobre els altres, sobre l’art, la literatura i la
vida, i sobre ells mateixos. Però això només és possible
quan l’entrevistador és prou hàbil, i prou discret, per
deixar que l’entrevistat vagi confegint el seu propi
mirall sense que l’ombra de l’entrevistador –que hi
és– s’hi interposi. Marta Nadal ho aconsegueix de so-
bres.
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MARCO CASELLI

El Grec ha ofert una peculiar versió de ‘L’Orestíada’

La mort dels mites
Josep Maria de Sagarra

E
l Grec-Festival d’Estiu de Barcelona
d’enguany, en la seva línia d’especta-
cles rars i poc convencionals, ens ha
ofert una versió de L’Orestíada, la tri-

logia d’Èsquil (Agamèmnon, Les coèfores, Les eu-
mènides), a càrrec de la companyia italiana
Societas Raffaello Sanzio (10 a 12 de juliol,
Sala Maria Aurèlia Capmany).

Una sorpresa, perquè les posades en esce-
na dels tràgics grecs, i més encara d’Èsquil,
no acostumen a ser gaire freqüents. Al con-
trari: són força inhabituals; insòlites, diria
jo.

Deixant de banda les característiques d’a-
quest espectacle en particular, se
m’acut que el motiu de la infreqüèn-
cia dels tràgics en les escenes moder-
nes cal buscar-lo potser en el respecte
que aquest repertori desperta en els
professionals del teatre: un respecte,
més que res, davant del desconegut.
(Un fenomen, per cert, bastant sem-
blant al que, en una altra dimensió,
acostuma a tenir lloc amb el teatre de
Txèkhov.)

Fins i tot els muntatges més acon-
seguits traeixen la dificultat d’abor-
dar uns textos, el valor i l’execució
dels quals, en l’època del seu sorgi-
ment, coneixem sols de forma apro-
ximada (fins al punt que hi ha qui
defensa la bajanada que la represen-
tació dels tràgics grecs hauria de ser
privilegi exclusiu de les companyies
gregues).

Generalment el director d’escena
acostuma a triar entre les següents
possibilitats d’atacar el problema:

1) Opta per una posada en escena
clàssica, d’acord amb les teories més
recents dels primers mogols (filòlegs i
teatròlegs) en la matèria, amb el
consegüent perill de caure en el pa-
rany del teatre museu.

2) Busca un paral·lelisme amb un
referent actual, atorgant una importància
desproporcionada a l’argument, en detri-
ment del misteri (en el sentit religiós) de l’o-
bra: el cas de tantes versions d’ Antígona. Per
a això ja val més escriure l’obra de bell nou,
com Fugaç, de Benet i Jornet, que, al capda-
vall, és una eficaç actualització de diversos
episodis de mites clàssics.

3) Utilitza el text –el cas de l’espectacle de
la Societas Raffaello Sanzio– com a excusa
per posar en pràctica un seguit d’experi-
ments escènics –que no mantenen cap re-
lació amb l’obra–, amb resultats més o
menys afortunats (o desafortunats).

I resta encara el tema del públic. En època
clàssica, el públic anava al teatre coneixent
el contingut del mite, una representació
fragmentària –i potenciada– del qual era la
versió específica del tràgic. Avui, el públic va
al teatre sense conèixer el mite, però sí amb
una idea força exacta (gràcies a la televisió)
dels crims i les monstruositats que cometran
els herois i els déus a la tragèdia. L’efecte
acostuma a ser nefast, en el sentit d’una
transposició per l’estil de la segona possibi-
litat apuntada. Agamèmnon és un pobre
home, Clitemnestra una puta, i Orestes no se
sap, perquè el tema del matricidi encara no

ha estat tractat pels corifeus televisius Pepe
Navarro, Nieves Herrero o Xavier Sardà.

En el nostre temps de mecanització, uni-
formització i democràcia (en el sentit de Pla-
tó), potser la forma més eficaç de gaudir dels
clàssics seria la potenciació dels seus aspec-
tes formals, del valor insòlit i desconcertant
del seu discurs, i dels aspectes contradictoris
(per a nosaltres) de l’argument. Sols així
aconseguirem d’experimentar, com els grecs
de l’Antiguitat, la sensació d’estranyesa da-
vant del misteri de l’existència; això, és clar,
per als qui l’existència continuï encara sent
un misteri.

La UPC crea el primer arxiu
d’història urbanística de Catalunya

Redacció
BARCELONA

L’Arxiu Nacional
de Catalunya dis-
posa de la primera
gran base de da-
des sobre l’arqui-
tectura de Catalu-
nya, les illes Bale-
ars i el Rosselló.

A
quest fons, que es
podrà consultar
un cop s’hagi pu-
blicat el catàleg,
és el resultat dels

estudis realitzats per un equip
d’investigadors del departa-
ment de projectes arquitectò-
nics de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya, dirigits
pels professors Josep Munta-
ñola i Magda Saura.

L’arxiu està constituït per
un dossier de cada poble i ca-
da ciutat que inclou plànols
arquitectònics i cartogràfics,

fotografies, diapositives i do-
cuments textuals. De mo-
ment, dels 13.000 plànols amb
que compta, 5.000 són de la
ciutat de Barcelona

Cap al març de l’any que ve,
els investigadors de la UPC te-
nen previst tenir enllestit un
informe sobre l’arquitectura
històrica de cada localitat, on
es determinarà quina és la
millor manera de reutilitzar
la forma urbana i es recoma-
narà quines són les polítiques
a seguir en la rehabilitació i
conservació d’edificis antics.
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