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La pruïja de molts escriptors 
de tornar sobre els seus lli·
bres anteriors per reescriu·

re’ls, generant així dos textos dife·
rents, és munició per a erudits i 
una entretinguda endevinalla per 
als lectors actius que poden anar 
caçant les esmenes, addicions o 
supressions, i conjecturant el per·
què. Ho va fer fa molts anys Juan 
Marsé amb Si te dicen que caí i hi es·
tà treballant algun dels nostres 
novel·listes de més resplendor. Pe·
rò el que em fa pensar en l’opera·
ció de tornar sobre el que s’ha es·
crit no és una novel·la sinó un lli·
bre acadèmic que va canviar el 
coneixement de les lletres d’abans 
i de després del 1936 i ho va fer fa 
un munt d’anys, 42 exactament.
 El llibre va sortir al carrer el 
1971, firmat per un jove filòleg, 
José-Carlos Mainer, i el seu títol 
resultava, entre l’esquerra intel·
lectual a la qual pertanyia l’autor, 
xocant: Falange y literatura. Ara aca·
ba d’aparèixer sota el segell RBA 
un volum que duplica de llarg l’ex·
tensió d’aquell i que ha canviat les 

60 pàgines del pròleg per gairebé 
200, sens dubte el més rigorós es·
tudi sobre les insalubres relacions 
del feixisme espanyol amb la cre·
ació literària. Aquella «patologia 
internacional de la consciència 
política» que va ser el feixisme va 
créixer no sols per l’acció violenta 
d’uns il·luminats redemptoristes 
i els seus adeptes sinó gràcies a la 
connivència de nombrosos intel·
lectuals que van armar el discurs 
de legitimació i van exaltar els va·
lors antiil·lustrats de la utopia fei·
xista. Mainer recol·lecta 500 pàgi·
nes de testimonis d’aquella activi·
tat tenebrosa, moltes de les quals 
no va poder incloure en l’edició de 
1971 per raons de comprensible 
precaució. I és que el que Mainer 
analitzava com a historiador, per 
a molts era encara matèria can·
dent de la seva memòria.
 Avui, afortunadament, aque·
lla toxicitat feixista ja és només 
carn d’Història (o així hauria de 
ser). I no obstant... No obstant els 
verins d’aquella toxicitat seguei·
xen circulant: el qüestionament 
de la democràcia, el populisme 
a ultrança, el messianisme polí·
tic, la discriminació del que és di·
ferent, la mentida pastada amb 
mitges veritats, els mites i els ri·
tus... Tant de bo tot això només 
existís com una incòmoda relí·
quia d’un altres temps. H
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          Crítiques a Mascarell per la 
gestió de la crisi del Liceu
3 El conseller assegura que el teatre està «en un procés de millora»

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA 

F
erran Mascarell va compa·
rèixer ahir al Parlament 
amb un únic punt en l’or·
dre del dia: informar de «les 

últimes novetats» del Gran Teatre 
del Liceu. El conseller de Cultura va 
insistir que la situació s’està redre·
çant. Però l’oposició no li va posar les 
coses fàcils i va criticar amb duresa 
els últims moviments a la institució, 
com l’ERO temporal, la marxa del di·
rector artístic i el del cor i el nomena·
ment de Roger Guasch com a direc·
tor general.
 «Hem passat moments molt deli·
cats, la part més complicada ja s’ha 
superat i els indicis fan pensar que es·
tem en un procés de millora», va asse·
gurar Mascarell. Pel que fa a la cober·
tura de les vacants de director artístic 
(en substitució de Joan Matabosch) i 
de director del cor (Jose Luis Basso se 
n’anirà a l’estiu), no es resoldrà fins al 
primer trimestre del 2014.
 Mascarell va criticar la disminu·
ció de les aportacions públiques al 
teatre en els últims anys, i va recri·
minar a l’oposició que les retalla·

des vénen del 2008, quan governa·
va el tripartit. Sobre les xifres, va ex·
plicar que les ajudes han passat de 
28.958.000 euros anuals de mitja·
na en els últims cinc anys, a 18 mi·
lions en aquest exercici, després de 
subratllar que l’administració que 
ha reduït més la seva participació és 

el Ministeri de Cultura. 
 Entre els indicadors positius, i 
que fan assegurar a Mascarell que 
la situació del Liceu millora, va citar 
l’augment del 3% del mecenatge en 
l’últim any, així com un creixement 
del 5,17% en la venda d’entrades, i la 
xifra més alta d’abonaments des de 

la temporada del 2003: 1.392.
 L’oposició va criticar el perfil del 
nou director general, Roger Guasch, 
exgestor de L’Aliança (present du·
rant part de l’acte), però el conseller 
va defensar la seva idoneïtat: «El Li·
ceu necessita algú que tingui les ha·
bilitats del senyor Guasch. I és de 
cortesia elemental deixar treballar 
les persones», va demanar.

FUGA DE TALENT /El diputat del PSC 
Joan Ignasi Elena li va preguntar «si 
és necessari que les grans instituci·
ons les dirigeixin grans empresaris 
que tinguin una trajectòria de càr·
recs en el partit de torn». Dolors Ca·
mats, d’ICV, va lamentar la diàspora 
de professionals de prestigi. I Jordi 
Cañas, de Ciutadans, va acusar la Ge·
neralitat de «no tenir banqueta» i de 
centrifugar el talent català cap a al·
tres institucions, com el Teatro Real 
de Madrid (on Matabosh treballarà a 
partir de l’1 de gener).
  El nou director general haurà de 
presentar en els pròxims tres mesos 
un pla que sigui «solvent» i trobar 
una solució per evitar l’ERO previst 
al juliol. H
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