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Síria a 
Barcelona
Aquest dimecres passat va tenir lloc 
al Centre Cívic La Sedeta el recital 
poètico-musical Trobada amb la li-
teratura siriana. De la mà de la co-
neguda actriu Mònica Van Campen, 
que va recitar textos traduïts d’au-
tors sirians, el públic va gaudir tam-
bé del músic marroquí Aziz Khoda-
ri, establert a casa nostra des del 
2000, que va interpretar diverses 
cançons, i de la participació del po-
eta refugiat sirià Nethkal Kalawi. Ell 
va recitar poemes propis en àrab 
(acompanyats de la traducció cata-
lana en paral·lel, llegida per Mònica 
Van Campen). Kalawi té 28 anys i ja 
fa 10 mesos que viu a Barcelona. 
Abans va passar un any a Grècia en 
un camp de refugiats. La seva poesia 
parla de la vida dels refugiats als 
camps i de l’experiència de l’exili en 
general. Ara mateix està preparant 
una edició trilingüe (àrab, anglès, 
català) dels seus poemes. La litera-
tura àrab ens arriba a tongades, a 
batzegades. A part del Nobel Naguib 
Mahfuz, va haver-hi una època en 
què va estar molt de moda Tahar 
Ben Jelloun. Però costa agafar una 
certa continuïtat en l’intercanvi li-
terari i cultural. L’activitat del Cen-
tre Cívic La Sedeta, en aquest sentit, 
és exemplar. Està especialitzat en 
l’acostament de la cultura àrab a la 
catalana i cada any programa reci-
tals i propostes artístiques amb una 
nació àrab convidada. 

Un acostament a l’àrab 
Hi ha hagut anys dedicats a Palesti-
na, d’altres a Algèria, Tunísia, el 
Marroc... Enguany és Síria. Dime-
cres passat va tenir lloc aquest ex-
periment artístic siriano-català 
que, com tantes altres propostes 
d’aquesta mena, intenta fer un pont 
de cultures. Aquest cop, però, té el 
component de solidaritat amb Síria 
i la seva literatura, en aquests mo-
ments tan terribles que està pas-
sant. I ens dona ocasió de conèixer, 
encara que sigui externament, els 
elements d’una literatura rica i an-
tiga, moderna i tradicional, medi-
terrània, com la nostra. De gran in-
terès, qui no es vulgui perdre el re-
cital encara podrà veure’l, en una 
única actuació, el 14 de juny a les 20 
hores al bar Heliogàbal (Ramón y 
Cajal, 80). 

És una llàstima que iniciatives 
com aquesta siguin prou desconegu-
des pel públic general. Són impor-
tants perquè ajuden a mantenir els 
ulls i la ment oberts davant el bom-
bardeig d’informació contradictòria 
que ens arriba sobre el món àrab.✒
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Doctor en filosofia i 
llicenciat en filo-

logia clàssica i dret, el 
basc Javier Gomá pu-
blica una reflexió so-
bre les imatges que so-
breviuen al pas del 
temps, centrant-se en 
l’obra artística i la ico-
nografia d’una vida: el 
secret de transcendir 
el moment és la perfec-
ció estètica i ètica.

La imagen 
de tu vida 
JAVIER GOMÁ 
G. Gutenberg
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Transcorreguts 
més de setanta 
anys des de la se-
va estrena, Un 
tramvia anome-
nat Desig té algu-
na cosa que enca-

ra ens atreu, més enllà dels defectes 
i les caducitats de l’obra de Tennes-
see Williams. No debades Woody 
Allen s’hi ha inspirat per escriure la 
que és –de moment– la seva darre-
ra pel·lícula estrenada, Wonder 
Wheel, on ens presenta una actriu 
extraordinària encarnant una neu-
rastènica extraordinària en un am-
bient decadent i pansit on es troba 
completament fora de lloc (de fet, 
Blue Jasmine ja era una mica el ma-
teix). Ja ho havia fet el Hollywood 
clàssic: les tres actrius que interpre-
ten les tres obres més famoses del 
Williams cinematogràfic –Vivien 
Leigh, Elizabeth Taylor a La gata so-
bre la teulada de zinc i Ava Gardner 
a La nit de la iguana– potser no eren 

La carnalitat dramàtica 
de Tennessee Williams 

grans actrius –sens dubte no tan bo-
nes com Kate Winslet–, però tenien 
una presència que impregnava 
l’obra de principi a fi. Perquè Un 
tramvia..., a part de les samarretes 
suades de Marlon Brando i la seva 
presència lasciva i animal, és sobre-
tot el personatge de Blanche Du-
bois, un emblema com n’hi ha hagut 
pocs de la decadència del sud dels 
Estats Units, de la dificultat de pas-
sar dels valors heroics i cavalleres-
cos basats en les novel·les de Sir 
Walter Scott –en la definició de 
Mark Twain– al capitalisme pur i 
dur bastit sobre la llei del més fort 
que encarna Stanley Kowalski –el 
personatge de Brando– a l’obra.  

La pobra Blanche arriba a casa de 
la seva germana, que viu a Nova Or-
leans i està casada amb aquest treba-
llador polonès que és Kowalski. 
Blanche fuig: fuig de la ruïna que és el 
sud, de la pèrdua de la seva casa fami-
liar, dels problemes amb l’alcohol, 
dels comptes pendents amb la llei a 

causa de la seva afició als noiets 
menors d’edat, del passat, de si 
mateixa. Va a la ciutat perquè no li 
queda res més, ha fugit “de sota un 
sostre amb goteres per anar a pa-
rar sota un altre que també en te-
nia..., perquè hi havia tempesta..., 
tempesta a tot arreu, i jo estava... 
atrapada al mig de la tempesta”.  

Lluitar i maltractar 
El que es troba no és exactament 
el que esperava, perquè la seva 
germana no s’ha casat precisa-
ment amb un cavaller, sinó amb 
un home tosc, mal educat i que 
creu en la màgia del sexe com a 
solució als problemes de la pare-
lla (les “coses que passen entre 
un home i una dona a les fos-
ques”). Però com diu Blanche en 
un moment de lucidesa: “No és 
exactament un home dels que sa-
ben apreciar el perfum de gessa-
mí, però potser és el tipus de sang 
que necessitem per barrejar amb 
la nostra”. I tot i que més enda-
vant ho matisa dient de Stanley 
que “té alguna cosa d’infrahu-
mà... com si no hagués superat 
l’estadi anterior a l’home”, sap 
que és el futur, algú que sap com-
petir a la selva urbana, que no té 
por, que és capaç de qualsevol co-
sa per defensar el que és seu. I 
Williams no se n’està de portar 
les situacions al límit. L’home 
nou urbà és un lluitador, però 
també un maltractador, capaç de 
violar i de tenir els rampells més 
violents si algú gosa discutir-li el 
seu paper de rei del castell. 

Llegida avui en dia, el millor 
d’Un tramvia..., i en general de les 
obres de Williams, és la seva 
manca de límits a l’hora de plan-
tejar el drama, la capacitat per 
portar els personatges fins al fi-
nal, de deixar-los tanta corda que 
se’n surtin com a persones o aca-
bin penjant-se amb la seva lliber-
tat. La seva correcció política és 
zero, i potser per això, després de 
tant de temps de ser escrita, 
aquesta tragèdia conserva una 
carnalitat que tan bé va saber 
portar al cinema Elia Kazan i que 
ara llegim en una magnífica tra-
ducció que hem d’agrair a Joan 
Sellent.✒
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El poeta i traductor 
Jaume Subirana ha 

triat 32 textos sobre 
l’amistat. Entre els autors 
hi ha Wu Ling, Snyder, 
Maragall, Ovidi, Abelló i 
Liost. “Jo no me la podia 
beure, Estimada, / fins 
que Tu la tastessis pri-
mer. / Però era més fres-
ca que l’Aigua / la Clarivi-
dència de la Set”, va es-
criure Emily Dickinson.
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Michèle Bernstein 
pretenia que Todos 

los caballos del rey es con-
vertís en bestseller i om-
plís les arques de la Inter-
nacional Situacionista, de 
la qual formava part. Ex-
plicava el llibertinatge de 
la joventut francesa du-
rant la dècada dels 50: no 
va ser una novel·la super-
vendes, però es va con-
vertir en llibre de culte. 

Todos los 
caballos... 
M. BERNSTEIN 
Anagrama
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