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CULTURES 

’agrada reivindicar l’obra d’al-
guns escriptors que, al marge
de considerar-los més o menys
amics, segueixo perquè sé que

construeixen una obra interessant que,
massa sovint, no és prou reconeguda.
Aquest és el cas del manresà Joan Jordi Mi-
ralles, que es va estrenar l’any 2004 havent
guanyat l’Andròmina de narrativa amb L’Al-
tíssim (3 i 4), que el 2010 va guanyar el Pre-
mi Vila de Lloseta amb L’úter de la balena
(Moll), que el 2012 es va endur el Premi de
Teatre Mediterrani Pare Colom amb Això és
Àustria (Lleonard Muntaner Editor) i el
2014 va publicar la seva millor novel·la,
Una dona meravellosa (Labreu), que va re-
bre una gran acollida per part de la crítica.
A banda de narrar amb habilitat, la literatu-
ra de Miralles es caracteritza per l’ús d’un
llenguatge absorbent i extremat i la presen-
tació de situacions obsessives que aboquen
els personatges a escenes que, tot i la seva
cruesa o, fins i tot, la seva brutalitat, mante-
nen el lector hipnotitzat davant del text.

Ara, amb Els nens feliços (2016), una tra-
gicomèdia àcida i intel·ligent, Joan Jordi Mi-

ralles inaugura la col·lecció de teatre (Petja-
des) de Males Herbes, una d’aquestes edi-
torials petites que tenen al darrere joves ar-
riscats i que publiquen, amb cura, textos
que, tot i la vàlua literària, no sempre ho te-
nen fàcil per trobar editor. El plantejament
d’Els nens feliços és força atractiu: una pare-
lla d’avis han de tornar a acollir el fill a casa
perquè acaba de separar-se i, per tant, hau-
ran de tornar a fer de pares i el fill, que no
ha suportat l’experiència de la paternitat,
haurà de tornar a fer de fill. Miralles fa una
caricatura agra d’un determinat tipus social
(famílies catalanes de classe mitjana) i re-
trata una comunitat de criticaires carregats
de prejudicis, obsessius, egoistes i molt,
molt hipòcrites,... en un in crescendo que
en la tercera i última escena arriba gairebé
al deliri.

L’ombra de l’escriptor austríac Thomas
Bernhard, que era omnipresent (des del tí-
tol) a Això és Àustria, també hi és, a Els nens
feliços. Si més no, en el caràcter dels perso-
natges (Miralles, com Bernhard, acostuma
a acarnissar-se amb el comportament dels
seus conterranis) i en la manera de mos-

trar-los (a través de llargs monòlegs solitaris
al davant d’altres personatges que pràctica-
ment no diuen res). Les converses entre el
senyor Dalmases i la seva dona, la Salut,
ratllen l’absurd: ell desgrana les seves ob-
sessions (a partir d’una pallissa que ha re-
but, per exemple) i ella amb prou feines in-
tervé per introduir detalls pràctics que no hi
tenen res a veure i que ell contesta entremig
de la torrentada verbal.

El discurs incontinent i deixatat, irreve-
rent, exagerat i provocador a què ens té
acostumats Joan Jordi Miralles arriba a co-
tes altes quan revisita temes habituals en el
seu imaginari, com les relacions de parella,
els immigrants, els paralítics i, especial-
ment, els fills, que «són el veritable motiu
de la crisi mundial», perquè «ser pare és un
càstig que hem d’arrossegar fins a la fi dels
nostres dies».

Aquesta vegada, potser perquè l’autor ja
fa molt temps que va fugir de la capital del
Bages, els manresans s’han lliurat de la seva
ploma esmolada. És clar que se’ls podria
incloure en el conjunt dels catalans d’ordre,
que sí que reben, i de valent!

M

MATAR
ELS FILLS

ESCRIPTOR

lcapdevila2@gmail.com

Llorenç Capdevila

LLETRA DE BATALLA

La literatura de l’escriptor manresà
Joan Jordi Miralles, que ha encetat la
col·lecció de teatre del segell Males
herbes, és plena de situacions
obsessives que hipnotitzen el lector

La sala 3 del complex multicines
Bages Centre de Manresa acull
avui i dijous dues sessions (18.30
i 20.30 h) del documental El Bos-
co, el jardín de los sueños, una
producció del Museo del Prado
que s’inscriu en els actes de com-
memoració del cinquè centenari
del naixement del pintor holandès
Hyeronimus van Aken, el Bosch
(1450 aprox.-1516). El centre ma-
drileny acull fins al dia 11 de se-
tembre una gran retrospectiva de
l’artista que inclou els vuit quadres
que es conserven a l’estat així com
altres pintures procedents de mu-
seus i col·leccions d’arreu del món.

El film està dirigit per José Luis
López Linares –que té tres premis
Goya i va ser nominat als Emmy–
dura 90 minuts i fa un viatge per la
vida i l’obra del Bosch centrant-se
en la tesi de Reinert Falkenburg se-
gons la qual el tríptic El jardí de les
delícies va ser creat com un ele-
ment de conversa per la cort de
Nassau, a Brussel·les. El docu-
mental aporta la visió d’artistes,
músics, filòsofs i historiadors de
l’art com a elements afegits al de-
bat que fa cinc segles que perdu-
ra sobre el significat d’aquesta
obra icònica: intervenen en la cin-
ta figures de la talla de Salman
Rushdie, Cees Nooteboom, Laura
Restrepo, Sílvia Pérez Cruz, Michel
Onfray, Isabel Muñoz i Miquel
Barceló, entre d’altres.

L’obra del Bosch és molt parti-
cular i el seu imaginari forma part

de la història de la pintura amb
majúscules. Poc se sap de la seva
vida, i la data de la seva mort és de
les poques que es poden aportar
amb precisió per configurar la
biografia del pintor nascut a ‘s-Her-
togenbosch (Holanda).

El documental centra la mirada
en el tríptic esmentat com a em-
blema de l’univers simbòlic del
Bosch. La mostra del Prado, que
prèviament es va veure a la loca-
litat natal de l’artista, és la més im-
portant que s’ha fet sobre l’autor,
amb 65 peces que mai no s’havien
aplegat juntes. Del Bosch s’ha dit
que potser va ser membre d’una
secta esotèrica, un cripto-càtar,
un alquimista i, fins i tot, algú tant
culte que era capaç d’incorporar
missatges als quadres en forma de
jocs de paraules visuals, basats o bé
en textos de la Bíblia o bé en el
món del folklore.

El documental ha arribat a un
centenar de sales de cinema d’ar-
reu de l’estat, entre les quals la de
Manresa, i ha estat finançada per
la Fundación BBVA, que és, alho-
ra, el patrocinador de l’exposició
del Prado. 
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«El Bosco, el jardín de los
sueños» centra la mirada en
el conegut tríptic pictòric 
«El jardí de les delícies»



Bages Centre acull avui 
i dijous el documental
sobre l’obra del Bosch

Retrat del Bosch, de cap al 1550

i ha pel·lícules i obres
de teatre en què els
silencis són tan o més
importants que les pa-

raules. Cartes al pare Jacob (2009),
el penúltim film escrit i dirigit pel
finès Klaus Härö (Porvoo, 1971)
s’emmarca, sens dubte, dins d’a-
questa categoria artística. 

El plantejament de l’obra és
senzill: una reclusa, Leila Stein, és
indultada després d’haver com-
plert 12 anys d’una cadena per-
pètua. Després de ser alliberada,
se’n va a treballar a contracor d’as-
sistenta personal d’un capellà po-
bre, vell i cec, Jacob, que sempre
respon amb citacions bíbliques

apreses de memòria de les cartes
dels feligresos. La bellesa del text
rau en la seva capacitat per reflectir
la transformació de la relació en-
tre els dos personatges al llarg de
l’obra amb tota la seva gamma de
matisos.

Adaptar una pel·lícula d’aques-
tes característiques al format tea-
tral no deu ser pas bufar i fer am-
polles. Despullats d’efectes espe-
cials i d’artefactes escenogràfics, els
actors només depenen d’ells ma-
teixos per commoure els especta-
dors fent-los creure que el que
senten els personatges és veritat;
sense un text exuberant que om-
pli la platea i enlluerni l’espectador,
han de transmetre les seves emo-
cions amb el control dels silencis
i l’expressió gestual.

El propòsit d’aquestes reflexi-
ons introductòries no és sinó jus-

tificar l’elogi personal que adreço
al grup de teatre de l’Associació
Cultural Recreativa (ACR) de Fals
i als actors Josep Centelles (Pare Ja-
cob) i Rosa Xavier (Leila Stein) per
haver haver-se atrevit a presentar
una versió teatral de Cartes al pare
Jacob, adaptada al català per Fran-
cesc Parcerisas i Lluís Tuneu. 

Gaudir de la magnífica i pu-
nyent interpretació de Centelles i
Xavier en un entorn tan singular
com és ara el temple de les Torres
de Fals pot arribar a constituir per
a l’espectador una experiència es-
tranyament reconfortant.
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Crònica

El silenci que ho diu tot
L’Associació Cultural Recreativa (ACR) de Fals presenta una versió

teatral brillant i punyent de la pel·lícula finesa «Cartes al pare Jacob»


Josep Centelles fa creure a l’espectador que el personatge que interpreta és cec
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Gaudir de la interpretació de
Centelles i Xavier pot arribar 
a ser una experiència
estranyament reconfortant


