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Thegolden
bough

LLIBERT TEIXIDÓ

A l Diari d’Escània que acaba de
sortir, Enric Casasses explica
que el 1980 va passar unes set-
manes a Kilinge, a Suècia, i

que a diferents llogarrets hi va poder
veure l’arbre maig. Quan ho vaig llegir,
vaig tenir una regressió fortíssima i em
vaig veure a mi mateix l’estiu del 1981
llegint La rama dorada de J.G. Frazer,
que dedica tot un capítol a parlar del cul-
te a l’arbre a l’Europamoderna i, en par-
ticular, als arbresmaig, una presència vi-
va dels rituals de mort i resurrecció que
ens han arribat a través de la mitologia.
Frazer els lligava, en una teranyina de re-
ferències erudites, amb el culte a Osiris,
amb Demèter i Persèfone i amb la histò-
ria del sacerdot del temple de Diana, al
bosc de Nemi, assassinat cíclicament
per l’home que vol ocupar-ne el lloc.
A la universitat el llibre de Frazer te-

nia un prestigi imbatible. Recordo que,
en una de les primeres classes, el profes-
sor CarlesMiralles, va glossar un text de
T.S. Eliot ambun elogi rotunddeThe gol-
den bough. La primera tertúlia literària a
la qual vaig assistir, al cafèMil de la can-
tonada d’Aribau ambDiputació, JoséMi-
guelMínguez, que era nebot deR.J. Sen-
der i traductor de l’alemany, ens propo-
sava d’escriure un conte a partir de la
història del rei assassinat pel successor.
En aquest ambient, se’n parlava amb
una gran familiaritat com de “La rama
dorada del Frazer”.
Em vaig comprar el llibre, editat per

Fondo de Cultura Económica i cada dia,
abans d’anar a dormir, en llegia unes pà-
gines. Vaig aprendre moltes coses d’an-
tropologia, història i mitologia. I amb el
temps, La rama dorada, em va donar
tres lliçons per anar pel món. Quan vaig
tornar a veure Apocalypse now vaig en-
ganxar de seguida que, a més d’El cor de
les tenebres de Joseph Conrad, els guio-
nistes havien llegitLa rama dorada.Mar-
tin SheenmataMarlon Brando i n’ocupa
el lloc, com el sacerdot de Nemi. Prime-
ra lliçó: els guionistes de Hollywood lle-

geixen els mateixos llibres que els pro-
fessors i en saben treure tant suc o més.
A mitjan anys vuitanta van començar a
arribar a Barcelona llibres de l’editorial
italiana Adelphi. Un dels primers que
vaig comprar va serNote sul Ramo d’oro
di Frazer, de Ludwig Wittgenstein, que
acusava Frazer de banalitzar, racionalit-
zant-la victorianament, la religió primiti-
va. Segona lliçó: cap prestigi literari du-
ra per sempre, mentre els deixebles en
canten les lloances, en algun departa-
ment d’universitat, un jove professor
desconegut ja n’ha començat la rebenta-
da. En aquell mateix moment vaig llegir
la novel·la Paraules d’Opoton el Vell
d’Avel·lí Artís que tracta de la descober-
ta d’Europa per una expedició de mexi-
cans del segle XV. Al final hi ha una peti-
ta bibliografia de llibres d’història i an-
tropologia. I un dels llibres que hi surten
és The golden branch de J.G. Frazer, es-
crit així, branch. Tercera lliçó: hi ha lli-
bres que es poden citar i que sempre fan
bonic, mal que no els hagis llegit mai o
que els hagis llegit en castellà.

LawrenceWeiner convida apensar sobre la sida aSantaCaterina
wLawrence Weiner (Nova York,
1942) és un artista poeta que trans-
forma les paraules en escultures que
parlen. L’última es titula Per sempre
i un dia i és una escultura-banc con-
cebuda per al mercat de Santa Cate-
rina en què es llegeix: “Posat al ma-
teix lloc tal com és”. Una bonica i
enigmàtica invitació a reflexionar so-
bre l’exclusió, amb la qual aquest pio-

ner de l’art conceptual ha donat res-
posta a la invitació de la Fundació
ArtAids, creada per l’escriptor i me-
cenes Han Nefkens per lluitar con-
tra l’estigma de la sida. Realitzada
amb plàstics reciclables procedents
de la recollida selectiva, l’obra esta-
rà a Santa Caterina durant un any,
encara que l’alcalde Xavier Trias va
expressar el desig que pugui que-

dar-s’hi de manera permanent. Wei-
ner, que es va criar al Bronx i als 12
anys ja treballava al moll, va dir que
se sentia còmode amb l’emplaça-
ment: “Sé com n’és de dur transpor-
tar mercaderies, i una escultura en
aquest marc em semblava una mica
arrogant. Un banc és un lloc de des-
cans i reflexió”. I va recordar: “La
víctima no ha fet res”. / T. Sesé

ElTeatreNacional
elimina l’IVA
els dijous

A la universitat de
començament dels anys
vuitanta el llibre de Frazer
tenia un prestigi imbatible

]Per facilitar el retorn del
públic al teatre, des d’avui i
fins a final de temporada el
TNC descomptarà l’equivalent
a l’IVA del 21% a les entrades
de la nit dels dijous. I justa-
ment també avui la plataforma
Marea Roja-Cultura en Lluita,
que exigeix recuperar l’IVA
cultural del 8%, farà a les esca-
les del Teatre Nacional una
performance de denúncia, una
“vetlla per la mort de la sala
Tallers del TNC”, que tancarà
aquest diumenge durant dos
anys per manca de diners.

L’èpicad’‘Unahistòriacatalana’
fael salta la salaGrandelTNC
Casanovas recorre els 20 anys de la transició a l’etapa postolímpica

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Catalunya i la identitat. Les identitats.
Autòctons, immigrants i emigrants.
Tots en una gran història,Una història
catalana. Un gran espectacle d’aventu-
res, unwestern. En el sentit de les con-
vencions de gènere però també de re-
lat fundacional: el western explica
comes va crear la nació americana, qui-
nes tensions es van superar per arribar
a una identitat pròpia. I Una història
catalana recorre vint anys clau per Ca-
talunya, des de la transició fins al perío-
de postolímpic, convertint-se així en
unamena de recerca de la identitat a la
Catalunya postfranquista. Però que no
pretén ser una història oficial: és una
història, no la història. La part fosca de
l’època. De fet, els personatges són ex-
trems, estan a la frontera: els tres fils
d’aquesta obra teatral parteixen d’un
espai salvatge, una muntanya que va
ser territori de contraband; d’un subur-
bi, el barri de laMina, a Sant Adrià; i de
la Nicaragua presandinista. Junts con-
formen una epopeia que avui torna al
Teatre Nacional de Catalunya per la
porta gran. Després de ser estrenada fa
dos anys al programa T6 de nous crea-
dors, l’autor i director, Jordi Casa-
novas (Vilafranca del Penedès, 1978),
ha reescrit Una història catalana –pri-

mera part d’una trilogia que ha conti-
nuat amb la reeixida Pàtria– per fer-la
encaramés gran i èpica: si llavors dura-
va dues hores i deu minuts, ara, amb
intermedis, se’n va a les tres hores i
vint. I així poder fer el salt a la sala
Gran del TNC, que aquest any dedica
gairebé tota la programació als joves
autors catalans.

Les històries que es creuen conti-
nuen sent les mateixes. Una muntanya
del Pirineu amb unes dones amb fama
de bruixes que no volen vendre les ter-
res perquè hi facin un complex d’es-
quí. Un personatge sorgit de la Mina
que passa de lladre de baixa estofa a
dirigir una immobiliària... i a voler com-
prar unamuntanya. I un exiliat que tor-
na a Catalunya amb una visió idealitza-
da. Però ara Casanovas ha pogut, diu,
explicar amb més profunditat aquest
personatge que torna deNicaragua, en-
carnat per Pep Cruz, veure’n la lluita
en aquell país. “És la mateixa història
més ben explicada, més intensa”, en
què allò que abans havia de ser petit,
diu Casanovas, creix i resulta emocio-
nant. Això sí, també canvien part dels
actors, i si bé es mantenen Cruz, An-
drésHerrera o Borja Espinosa, s’incor-
poren a l’obra Lluïsa Castell, David
Marcé, Alícia Pérez, David Bagés o
Lurdes Barba. I inevitablement canvia
l’última part de l’obra: fa dos anys tot
el públic acabava dins de l’escenari a
l’últim acte en una festa popular, i ara
viurà un moviment diferent “que tam-
bé farà que estigui totalment ficat” en
aquesta obra que, afirmaCasanovas, es-
tà recorreguda per la fe, per fes dife-
rents segons cada personatge: fe en la
família, fe en un mateix i fe en la lluita
per la millora de les societats.c
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