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Jordi Balló

Elminut
de silenci

In memoriam, l’obra de Lluís Pasqual
queespotveurealTeatreLliure,amb
imatges projectades de Franc Aleu,
músicsal’escenariisisjovesactorsde

La Kompanyia Lliure, fa reviure els senti-
ments i les experiències d’un grup de nois
que participen en la batalla de l’Ebre for-
mant part de la lleva del biberó. És unaobra
sobre els vius i especialment sobre els
morts,amblaintensitatd’unaposadaenes-
cenaqueetfasentir,ambelementsmínims,
com aquests nois sacrificats inútilment te-
nien l’enemic al davant, però també el te-
nien al darrere. Com a la crueltat dels ad-
versaris s’hi afegia també la dels dirigents
propis, decidits a imposaruna lleidelpànic
per tal que aquells nois obeïssin i acceptes-
sin ser a laprimera líniade front, davantun
enemic superior, contra el qual ja pràcti-
cament no quedaven forces per enfron-
tar-s’hi. Es tracta d’una revisió fonamental
de lamanerad’abordar laGuerraCivil,per-
quèes faapartirdeqüestionarelsprincipis
delapropagandaheroicaidelslímitsdelsa-
crifici.
En un moment de l’obra, un dels actors

queencarnenaquests jovesdemanaunmi-
nutdesilencienmemòriad’aquellagenera-
cióderepublicans.Elpúblic s’alça i elman-
té: és només una interrupció, que trenca
momentàniament el flux de la ficció, que
desprésreprènelseufil.Peròdurantaquest
minut de quietud, passa alguna cosa essen-
cial: què deu pensar cadascú en aquest
temps de silenci? Puc descriure el que em

va passar a mi: vaig recordar les vegades,
poques, en què el meu pare em va explicar
comrecordavaambterrorhaverdefugirde
Flixacausadelsbombardejosdelsfeixistes,
durantelsdiesques’explicitenal’obra,com
havien travessat amb tota la família l’Ebre,
comhavien enfilat cap al nord, amb la vista
posada a la Jonquera, aFrança.M’hohavia
explicat, és cert, però jo no ho havia visua-
litzat de manera tan intensa com durant
aquestminut durant el qual vaig interiorit-
zar un drama que ja no era només un fet
col·lectiu, sinó la sumadels dubtes i els ter-
rors íntimsdels qui es veuen transportats a
unaguerraon janosónamosdel seudestí.
Vaig comprovar que altres espectadors

d’aquesta obra havien sentit sensacions si-
milars: comprendre íntimament, emocio-
nalment, undramaque sempreésdifícil de
ser transferit. I aquesta emoció és particu-
lar,és interna,noparteixdesentirnomésel
queels actors interpreten (queés labasede
lamajorpartdelcinemamelodramàtic), si-
nóde comaquesta vivència de la ficció real
resulta reveladora, produeix una mena de
descobriment de tipus edípic. De compro-
voca coneixement, el que en resulta quan
unacomunitatesconfrontaaunatramadel
passat que no ha estat resolta, de la qual no
s’ha assumit encara la seva reparació. I
aquest descobriment col·lectiu és essencial
per seguir avançant, una pràcticamolt poc
elaborada encara entre nosaltres en com-
paració aaltres societats queabordendeci-
didament el seu passat traumàtic. El paper
dels artistes és justament saber trobar la
manera de confrontar-nos a aquesta mena
d’experiències sobre la memòria i sobre el
futur. I l’obra del Lliure és una de les peces
mestresd’aquestdesvetllament.

Durant el minut de quietud,
passa alguna cosa essencial:
què deu pensar cadascú en
aquest temps de silenci?

CaixaForumMadrid exposa ‘Els pilars d’Europa. L’edat mitjana al British’,
que subratlla “els valors compartits” al vell continent des de l’any 400

EdatmitjanacontraBrexit
FERNANDO GARCÍA
Madrid

L’Obra Social La Caixa i el
Museu Britànic posen de
cap per avall l’edat mitjana,
respecte a l’estesa concep-

ció del període com a “època de tene-
bres”,a travésdel’exposicióquelesdues
institucions culturals ofereixen des
d’avui i fins al 5 de febrer a CaixaForum
Madrid.Amb263peces que expliquen la
vida del poble i de la cort entre els anys
400 i 1500–de la caiguda de l’imperi ro-
mà a la reforma protestant–, la mostra
Elspilarsd’Europa.L’edatmitjanaalBri-
tishvolsubratllar“elsvalorscompartits”
ilallumquehaaportatl’intercanvid’ide-
esal llargde l’edatmitjana, “mésenllàde
lahistòriadels regnesparticulars i de les
identitats nacionals”. Els organitzadors
no dissimulaven ahir, durant una pre-
sentació esplèndida, el seu interès per-
què aquest accent sobre els orígens i de-
nominadors comuns del vell continent
serveixidecontrapuntalpresentmagrei
d’horitzons poc encoratjadors d’unaUE
en les seveshoresmésbaixes arrande la

depressió econòmica, la por dels refugi-
ats i elBrexit.
Una de les estrelles de la mostra –la

mésdestacadaenlapresentació–és la fi-
gura del rei del joc d’escacs de Lewis,
procedentdeNoruega idatadadelsanys
1150a1200, tot iquevaaparèixeraEscò-
cia el 1831. La peça, una acurada talla
d’ivori de morsa de tot just 10 centíme-

tres, representa l’ideal de líder a l’edat
mitjana:unrei vigorósambbarbaespes-
sa i roba luxosa que, a punt d’entrar en
batalla,aguantal’espasacomsiestiguésa
puntdedesembeinar.Peròlapetita figu-
ra és important abans que res coma ele-
ment principal d’un joc que, creat aÀsia
per després viatjar a Occident i esten-
dre’sper totsels seusconfins, “transpor-

ta l’artdelaguerraauntauler i,així,neu-
tralitza laviolènciaatravésd’unexercici
intel·lectual”, va explicar la directora
generaladjuntadelaFundacióLaCaixa,
Elisa Durán. I va afegir: “Quina idea po-
dia ser millor per presentar el projecte
d’Europa”.
El president i el director del Museu

Britànic, Richard Lambert i Hartwig
Fischer, respectivament, van insistir en
la “noblesa” de la construcció europea
des d’aquells primers passos. “Els asse-
guroqueelBritishcreu fermamentenel
llegat comú i té sempremolt en compte
els nostres valors compartits”, va afir-
mar Lambert; s’hi podia entreveure un
lament pel Brexit, com després –respo-
nent a aquest diari– admetria que en
efecte lamenta.
La“nova imatge”de l’edatmitjanaeu-

ropeaqueelMuseuBritànicil’entitatca-
talana volen exhibir com a “època de
granstalentsartístics,desenvolupament
cultural i importantscanvispolítics,reli-
giosos,econòmicsisocials”esdesplegaa
CaixaForum a través d’espais sobre la
formació d’Europa, el poder real i poder
eclesiàstic, lavidaa lacort i lesciutats.
Entre els objectes que s’hi exposen hi

ha des de rajoles d’una abadia amb mo-
tius pagans que acreditarien la nul·la di-
ferenciació entre vida religiosa i secular
a l’època fins a anells amb grans pedres
precioses o luxosos fermalls demostra-
tius del gust per l’ostentació; des de pre-
cioses peces circulars de vidre pintades
ambcolorsvius finsaun trencanousque
quan es tancamostra un gos que caça la
sevapresa i dosnuvis quees fanunpetó.
No hi falten estàtues, urnes funeràries,
monedes i insígnies que donen compte
de les relacions jeràrquiques, els usos
quotidians i la fed’uns fidels que “creien
tot”elqueelslídersreligiososilatradició
els indicaven.És laprimerade lesquatre
exposicions acordades entre La Caixa i
elBritishperconveniel2015.Desprésde
l’estrena aMadrid, la mostra anirà el 10
demarçaCaixaForumBarcelona.!

EMILIA GUTIÉRREZ

Els objectes de litúrgia religiosa en plena expansió de la cristiandat ocupen un lloc destacat a lamostra

Tires de còmic, pins, logotips...
!Ni lapublicitatniel còmicnosón
tannouscomespotpensar, id’això
n’hihaprovesa l’exposicióqueavui
s’obrealpúblicaCaixaForumMa-
drid.Unade lespecesmésatracti-
vesésuncofreque,a travésdetires
ambdibuixosnogairediferents
delsde lesactualsvinyetesde les
nostreshistorietesgràfiques, rela-
ta la tremendahistòriadeLaCaste-
llanadeVergy:un idil·li queacaba
entragèdia.Les trobades, elsen-
frontaments i lamortdelsprotago-
nistesapareixenexplicatspasapas
als laterals i la tapadelcofre.Una
micamenysexplícites són les insíg-
nies, algunesdemidadepin,amb
lesqualselscavallersmostraven la

sevaafiliacióaunsenyorconcreto
béamblaqualelspelegrinseren
premiats.En l’últimcas, eldistintiu
funcionavacomunamulet: era la
representaciód’unarelíquiade la
qualhaviaestataprop iquese
suposaquetransmetiaalportador
lesvirtutsdel sant.Unaltreantece-
dentdesímbolsactualsquepot
veure’sa lamostradeLospilaresde
Europaésunsegell ambel logotip
de laciutatalemanyadeBoppard,
amblaproclamacióescritade la
sevacondiciód’urbs“lliure” iun
relleude lessevessòlidesmuralles i
la sevagranesglésiaa talld’exhibi-
ciódepoder.Purapropaganda
d’imatgedemarca.

Lamostra combat “la idea
preconcebuda d’una era
de tenebres” entre Roma
i el Renaixement

TENIU UN VÍDEO SOBRE
AQUESTA EXPOSICIÓ A
http://bit.ly/2dZ0eVD


