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Tallant
i cosint

MariaEstuard(1800)ésundrama
de Friedrich von Schiller que
recreaelsúltimsdiesdelperso

natge quedónanoma l’obra,Maria, reina
d’Escòcia, que la seva cosina Isabel d’An
glaterra, que la tenia empresonada, ha fet
condemnar a mort per un tribunal. Du
rant aquestes últimes setmanes, s’ha re
presentat al Teatre Lliure de Gràcia en
una versió de Sergi Belbel, que també l’ha
dirigida.Sempreresultainteressantveure
com es reprenen els clàssics. Comprovar
com, d’acord amb el paper que se’ls sol
atribuir, se’ls interpretaper ferlosdir co
ses sobre el present que aquells que els
recuperen creuenque val la pena d’escol
tar.SergiBelbel,quehapresentatunaver
sió d’un parell d’hores d’una obra que en
durava cinc, ha fet un vestit nou tallant i
cosint larobadelvellvestitdeSchiller iha
usat aquest exercici de sastreria i la dra
matúrgia com un retolador fosforescent
per subratllar quina és, al seu entendre, la
vigènciaquenohauriadepassardesaper
cebudaalsespectadors.Elresultatsembla
una peça de roba confegida a la que se su
posa que és la mida del públic, però a la
qual se li separen les costures perquè
s’han fetmalamentelspatrons.
Santi Fondevila va titular Maria Estu

ard, unabatallamassadesigual la sevacrí
tica a la posada en escena de l’obra on
apuntavaquetantlaversiócomladirecció
deBelbelbeneficiavenmassaMariaEstu
ard. És del tot cert. Amb Maria Stuart,

Schiller vaportar a l’escenari una sèrie de
temes tradicionals del pensament polític
comlarelacióentre laforçai la justícia,els
secrets i laraód’Estat, ladissimulaciótant
enl’exercicidelpodercomenlaconspira
ció, la instrumentalització de l’opinió pú
blica o l’ús del poder tou (en aquest cas, el
de la seducció eròtica) com a arma políti
ca.Enlasevaproposta,alesduesreinesles
separava el temperament, l’atractiu i la
sort. I era en funció del seu caràcter, del
seu físic idel lloconelshaviaposat la roda
de la fortuna (a Isabel al tron i aMaria a la
presó)quemiravende jugar les seves car
tes. La dramatúrgia de Belbel introdueix,
enocasionsacontrapeudeltextquediuen
els actors, un nou fet diferencial entre les
reines.BelbelconverteixIsabelenunper
sonatgedeltotmenyspreableioptadebon
principiper redimirMariade totsels seus
crims.Comsitambéells’haguésdeixatse
duir per la reina escocesa i volgués con
vèncer el públic que la imatge de màrtir
quelareinacaigudavol imposaréslabona
endetrimentdeles imatgesqueensofere
ixen altres personatges, entre les quals no
falta la d’una política tan maquiavèl∙lica
comlamateixa Isabel.
Laconversióde les tragèdiesenhistòri

es de bons i dolents sembla un signe
delnostre temps.Belbelha fet ambMaria
Estuard de Schiller el que molts han fet
amb l’Antígona de Sòfocles: menystenir
lesraonsdeCreontcomsinoméslesd’An
tígona meresquessin ser escoltades. I la
seva dramatúrgia sembla feta a la mida
perquè un hipotètic públic amb una visió
infantil de la política interpreti que la po
bre Maria és la personificació al∙legòrica
deCatalunya.

Convertir les tragèdies
en històries de bons
i dolents sembla un
signe del nostre temps

OctavioPaz revela enun text
inèdit la sevabiografia literària
El Nobel detalla a ‘De una palabra a la otra’ les seves influències

JOSEP MASSOT
Barcelona

Octavio Paz (Mèxic, 19141998) és un
dels últims gegants de la literatura. Va
so Roto rescata una obra, De una pala
bra a la otra: los pasos contados, en què
l’autormexicà detalla–el 1975– les lec
tures d’altres poetes que van formar la
seva obra. Es tracta d’una biografia li
terària amb pròleg d’Aurelio Major i
que a la presentació, ahir a La Central
de Barcelona, també hi va haver amics
de Paz: Pere Gimferrer (a qui està de
dicat el llibre), Frederic Amat (il∙lustra
el volum) i Juan Antonio Masoliver
Ródenas. El text, inèdit, tenia 50 pàgi
nes més que encara no s’han trobat.
Paz comença donant una lliçó de po

esia. No existeix –diu– “l’experiència
poètica”, sinó actes que després per la
memòria i la reflexió es tornen experi
ències. “Però el que veiem amb els ulls
de la memòria –diu– no és idèntic al
que vamviure: la vida és irrecuperable.
Poesia no és vida, és la transfiguració
de la vida. No és viure, sinó dir”. Es pot
separar l’obra de la vida? “El monòleg
del poeta –respon– sempre és diàleg
amb el món o amb si mateix”.
Els seus poemes són una “biografia

emocional, sentimental i espiritual”, la
biografia d’un fantasmaodemolts fan

tasmes, perquè els poemes escrits fa
25 anys, realment els va escriure ell?
Ara ell és el mateix? De manera que la
seva obra “ha estat escrita per una suc
cessió de poetes; tots s’han esvaït, i
d’ells nomésqueden les sevesparaules.
La meva biografia poètica està feta de
les confessions de molts desconeguts.
Caminem sempre entre fantasmes”.
Qui escriu? Paz diu que el poeta que
surt als poemes no és una persona real:
és una ficció, una figura de llenguatge.
“Si la ficció del poeta devora la persona
real, el que queda és un personatge: la
màscara devora el rostre. Si la persona
real se sobreposa al poeta, la màscara
s’evapora i, consegüentment, el poema
mateix, que deixa de ser una obra per
convertirse en un document. Això és
el quehapassat ambgranpart de la po

esia moderna. Tota la meva vida he
lluitat contra aquest equívoc: el poema
no és confessió ni document. Escriure
poemes és caminar, com l’equilibrista
sobre la corda fluixa, entra la ficció i la
realitat, la màscara i el rostre”.
Paz tambéparla de la gran falla espa

nyola i llatinoamericana: ens va faltar
la Il∙lustració. “No vam tenir segle
XVIII: ni amb la millor bona voluntat
podem comparar Feijoo o Jovellanos

ambHume, Locke, Diderot, Rousseau,
Kant”. En aquest punt hi ha la gran
ruptura, la causa de la nostra excentri
citat funesta, com a Rússia, Com que
no vam tenir Il∙lustració, tampoc no
vam tenir romanticisme, la gran reac
ció passional i espiritual contra l’excés
il∙lustrat de la raó. El nostre romanti
cisme va ser declamatori. Coneixem la
sàtira, la ironia, l’humor i la rebel∙lia
heroica, però no la crítica, en el sentit
recte de la paraula. “Per això tampoc
no coneixem la tolerància, fonament
de la civilització política, ni la veritable
democràcia, que consisteix en la lliber
tat i reposa en el respecte als dissidents
i als drets de les minories. Els nostres
pobles viuen entre els espasmes de la
rebel∙lia i l’estupor de la passivitat”.
Les conseqüències són terribles: la

tendència a adorar “el toro de la vio
lència obtusa i del poder intolerant. El
toro que porta entre les banyes, com si
fossin garlandes, les tripes de les seves
víctimes”.Molts escriptors es van con
vertir en sagristans dels ideòlegs, i al
guns fins i tot van pujar als púlpits
per demanar el càstig dels seus col∙le
gues independents. I conclou Octavio
Paz: “La crítica –sigui quina sigui la se
va índole: literària, filosòfica, moral,
política– no és, al capdavall, sinó una
mena d’higiene social. L’única defensa
contra el monòleg del príncep i la cri
dòria de la banda”.!

ARXIU

Octavio Paz, de qui l’editorial Vaso Roto recupera un text perdut

“La nostra excentricitat
neix alXVIII; no vam
tenir Il∙lustració, i per això
no coneixem la tolerància”

Quant pesa un vers?
!Tot i que només té 76 pàgines,
al llibre es condensa l’itinerari
poètic d’Octavio Paz, els seus
gustos, les seves lectures, les
troballes que fa en els viatges a
París, Nova York, San Francisco,
Londres, l’Índia, el Japó, la Xina...
Explica com el 1944 la seva poe
sia va canviar, quan va descobrir
el llenguatge de la conversa, el
llenguatge col∙loquial. “No la
poesia popular i tradicional, sinó
el llenguatge de la ciutat”. Parla
dels seus poetes preferits en di
verses llengües, també els preco
lombins, i entre les seves opini
ons inesperades explica que els
versos escandalosos de Baudelai

re l’avorreixen i que amolts
versos de Rimbaud se’ls dóna
un significat que no tenen. Paz
Defensa versos aïllats de poetes
menors, perquè “un gram de
poesia pesamés que una tona
de retòrica”.
L’itinerari de Paz pels poemes
d’altres que han influït en la seva
obra va donar peu que els parti
cipants en la presentació del
llibre fessin un exercici semblant.
Dos d’ells, Pere Gimferrer i Juan
AntonioMasoliver Ródenas,
tenien en la seva infantesa un
referent comú: el pare Ramon
Castelltort, professor als es
colapis.


