
espectacles /cultura DISSABTE
50 4 DE NOVEMBRE DEL 2017

Margarit vol 
intel·ligència 
i autocrítica
3El poeta torna a reflexionar sobre 
la vellesa a ‘Un hivern fascinant’

ERNEST ALÓS
BARCELONA

J
oan Margarit comenta, du-
rant la presentació del seu úl-
tim llibre de poemes, Un hi-
vern fascinant (Proa), que un 

poeta que fa la seva feina seriosa-
ment ha de «jugar-se la vida» fins al fi-
nal. I recorda que hi ha «oficis en què 
tens el risc d’anar a la presó» i que 
com a arquitecte sempre va ser cons-
cient de què és el que passa «si calcu-
les malament una cosa i cau». ¿Deu 
haver volgut dir el que sembla que 
vol dir? Les preguntes se succeeixen, 
amb un Margarit que sembla que ju-
ga a despistar però no. Amb un autor 
a qui agrada viure en les contradicci-
ons, estirar-li una vegada i una altra 
la llengua perquè les seves declaraci-
ons coincideixin amb les que se su-
posa que han de ser avui pot tenir 
l’efecte contrari. «Els nostres polí-
tics, sense saber-ho, o sabent-ho, que 
seria més greu, ens estan destrossant 
la vida», lamenta el poeta, que al ma-
teix temps que qualifica la detenció 
de mig Govern de la Generalitat com 
«una resposta desmesurada i un abús 
terrible» reclama als catalans «auto-
crítica».

 «Quan un polític utilitza la pa-
raula democràcia quatre vegades se-
guides, vol dir que això acabarà 
com el rosari de l’aurora –diu el po-
eta–. Quan diuen que tota la noble-
sa de l’univers està en la seva políti-
ca, quan es destrossa el llenguatge 
d’aquesta forma, quan destrosses 
paraules com democràcia, ciutadà o 
ciutadania, això té conseqüències 
molt perverses».

RECELÓS DEL GREGARISME / Sembla que 
Margarit es desvia del rumb previst. 
«M’ha espantat sempre una mica el 
col·lectiu, quan el col·lectiu es posa 
en marxa a l’uníson una persona es 
mobilitza d’una manera que indivi-
dualment no es mobilitzaria», afe-
geix. Impulsada pels sentiments 
compartits i profundament arre-
lats, tant si es tracta «de l’indepen-
dentisme o aquesta Espanya que 
sentim llunyana», quan el poeta, en 
canvi, es manifesta cada vegada 
«més partidari de la intel·ligència i 
menys dels sentiments».
 Segons Margarit, una joventut 
«tintinesca», mimada per una ge-
neració que no va voler que els seus 
fills haguessin de passar les dificul-
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«Els nostres polítics, 
sense saber-ho, o 
sabent-ho, que seria 
pitjor, ens estan 
destrossant la vida»

Joan Margarit, ahir, a la Casa del Llibre.

La companyia anglesa 1927 presen-
ta aquest cap de setmana al Canal de 
Salt (Girona) Golem, un dels muntat-
ges més esperats de Temporada Al-
ta. Aquest aclamat grup va triomfar 
al Liceu amb una original versió de 
La flauta màgica, de Mozart, ambien-
tada en el cine mut. Els muntatges 
de 1927 no passen desapercebuts, 
tenen un segell propi que els fa es-
pecials. El seu èxit radica en els di-
ferents caps pensants del col·lectiu: 
l’il·lustrador Paul Barritt, la drama-
turga i directora Suzanne Andrade, 
l’actriu Esme Appleton i la pianista i 
compositora Lillian Henley.

 «Vam crear Golem integralment 
i té molt de la nostra essència com 
a companyia. En ella pot apreciar-
se la nostra vena anticapitalista i la 
nostra opinió respecte al món actu-
al, cosa que no apareixia en La flau-
ta màgica, un treball al servei d’una 
partitura i una història d’amor», ex-
plica via telefònica Suzanne Andra-
de. «Golem és una faula distòpica. 
En termes cristians diríem que és 
una obra fosca amb un humor molt 
diferent del de La flauta màgica. En-
cara que aquí també hi ha gags visu-
als, Golem inclou molts diàlegs pu-
nyents».
 El títol de l’obra fa referència a la 
llegenda del gran ninot de fang cre-
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Progrés en qüestió
‘Golem’, la imaginativa faula distòpica de la companyia anglesa 
1927, aborda amb humor els riscos del món de les noves tecnologies

at per un rabí perquè treballés i com-
plís les seves ordres protegint els ju-
eus de Praga. Gustav Meyrink es va 
basar en ella per escriure la novel-
la El Golem (1915), un clàssic de la li-
teratura fantàstica del segle XX que 
també va inspirar una pel·lícula de 
l’expressionisme alemany.
 La companyia se serveix d’aques-
ta figura per reflexionar amb humor 
sobre el progrés i els riscos de les no-
ves tecnologies. «Ens hem entregat 
de forma acrítica a les màquines i 
a tecnologies invasives», assenya-
la Andrade, l’obra del qual posa en 
qüestió l’inexorable control dels ciu-
tadans en una societat cada vegada 
més tecnificada. ¿On ens condueix 
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