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Emma Guest, Los niños del
sida. La crisis de los huérfanos de

África. Traducció de Silvia
Komet. Intermón Oxfam.

Barcelona, 2004.

E mma Guest va entrevis-
tar una munió de perso-
nes per escriure aquest

llibre. En la seva investigació
va recórrer Uganda, Zàmbia i
Sud-àfrica, país on hi ha gai-
rebé cinc milions d’infectats
per la sida. L’obra ens apropa
al testimoni dels orfes de la
sida i ens recorda que la tra-
gèdia per aquesta malaltia no
acaba amb la mort dels qui la
pateixen. La desnutrició, l’a-
nalfabetisme i l’abús infantil
són les xacres que amenacen
els orfes d’aquesta malaltia.
L’autora examina les conse-
qüències sobre el futur del
continent africà i revisa les
diferents iniciatives per aturar
aquesta epidèmia que amena-
ça de convertir Àfrica en un
continent imprevisible. X.F.

Ferdinand Seibt, La fundación
de Europa. Informe provisional

sobre los últimos mil años.
Traducció de Ramón Ibero.
Paidós. Barcelona, 2004.

U n recorregut per la his-
tòria d’Europa dels úl-
tims mil anys que

transcorre per camins dife-
rents als llibres que tan sols es
fixen en els processos polítics.
L’autor, medievalista i profes-
sor emèrit de la Universitat
del Ruhr, descriu la història
dels europeus com una de les
grans conquestes culturals de
la humanitat. Els seus argu-
ments abasten des de les rutes
comercials als centres de pe-
regrinació, sense oblidar refe-
rir-se als habitatges, l’alimen-
tació, les eines, la indumentà-
ria i les armes. És el punt de
partida per abordar el desple-
gament d’Europa i examinar
la força creadora de les idees
que l’han modelat. X.F.

Francisco Delich,
Repensar América Latina.

Gedisa. Barcelona, 2004.

E l sociòleg argentí Fran-
cisco Delich examina en
el seu darrer llibre el

present d’Amèrica Llatina. A
començaments del segle XXI,
explica l’assagista, l’Estat de
dret és una realitat en la regió,
però també la seva baixa qua-
litat democràtica. L’expectati-
va de vida s’ha duplicat, però
augmenten les diferències en-
tre rics i pobres i, per primera
vegada en 500 anys, el conti-
nent expulsa població. Delich,
que complementa els seus ar-
guments amb una entrevista
amb el brasiler Celso Furtado,
reflexiona sobre el futur d’A-
mèrica Llatina un cop esgota-
des les transicions previstes
per la modernització, precisa-
ment quan els vells Estats au-
tàrquics han deixat pas a nous
Estats integrats en noves rea-
litats econòmiques com ara la
Nafta i el Mercosur. X.F.

ROBERT RAMOS

Vicenç Villatoro ha escrit un assaig sobre el tripartit

Fer política, encara
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Vicenç Villatoro,
Catalunya després del tripartit.

Una visió nacionalista.
Columna. Barcelona, 2004.

L
a configuració del
tripartit va posar
punt i final a 23 anys
de govern naciona-
lista. De llavors ençà,

CiU ha vist com, tot i haver
guanyat les eleccions de no-
vembre del 2003, els esdeve-
niments polítics que s’han
anat succeint han certificat el
final d’etapa que havia obert
la retirada política de Jordi
Pujol. Si més no, l’àmplia
majoria obtinguda pel PSC en
les eleccions europees del
passat 13 de juny contrastava
amb el migrat 17 per cent
obtingut per la coalició naci-
onalista, que fins i tot veia
com era superada pel Partit
Popular. Aquest conjunt de
dades sustenta la reflexió que
el polític, periodista i novel-
lista Vicenç Villatoro ens ofe-
reix a Catalunya després del tri-
partit.

La posició de Villatoro re-
posa en una dada fonamental.
En la seva opinió, la constitu-
ció del tripartit va dinamitar
el que havia estat la lògica de
la política catalana durant
l’últim segle. ERC, en triar el
pacte amb els socialistes, va
escollir també abandonar la
preeminència de l’eix nacio-
nal en la política catalana que
entrava en una fase postnaci-
onal, en què la preeminència
de l’eix dreta-esquerra con-
trasta amb la marginació de
l’eix catalanisme-espanyolis-
me. Convergència, explica Vi-
llatoro, és la gran afectada per

l’estratègia d’ERC que, d’altra
banda, hauria vist, a poc a poc
i sobretot arran del cas Carod,
com els socialistes reduïen el
seu pes en el govern de la Ge-
neralitat.

AGAFAT A CONTRAPEU
Així les coses, amb el nacio-
nalisme desconcertat i agafat
a contrapeu, Villatoro pensa
que CiU, per conservar el seu
espai, necessita inevitable-
ment que es regeneri l’eix na-
cional de la política catalana.

En una Catalunya postnacio-
nal on fins i tot el PP pot ser
catalanista, el debat dreta-es-
querra situa PSC i PP en una
posició immillorable per de-
terminar el nou cicle polític
que obria el tripartit i que, a
parer de Villatoro, resultarà
fatal per CiU i dolent per ERC.
Potser d’aquí vingui, ens diu
l’assagista, que en els últims
mesos comenci a detectar-se
una certa retirada de la polí-
tica del món nacionalista.
Tanmateix, l’horitzó per al

nacionalisme no pot quedar
reduït a ser una expressió es-
trictament civil, argumenta
l’autor, que recorda que, com
deia Joan Fuster, les polítiques
o les fas o te les fan. El debat
de la Constitució europea i,
sobretot, el debat de l’Estatut,
sense oblidar el pla Ibarretxe,
marcaran, conclou Vicenç Vi-
llatoro, el futur de Catalunya,
que haurà de decidir si en té
prou amb l’escenari postnaci-
onal que obre l’Espanya plural
de Zapatero.

La Passió segons sant Joan Baptista
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La degollació de sant Joan
Baptista. Edició crítica
d’Enric Prat i Pep Vila.
Diputació de Girona.

Girona, 2004.

S
ens dubte havia de
ser un gran especta-
cle la representació
tradicional de La de-
gollació de sant Joan

Baptista, a Foixà. Aquesta peça
de teatre religiós barroc, anò-
nima, de final del segle XVII o
començament del XVIII, con-
gregava una quarantena d’in-
tèrprets i implicava set canvis
de decorat, música i diversos
trucs escènics. Encara que no-
més actuaven els homes, tot el
poble bullia des de mesos
abans en la preparació del
drama. Les representacions de
la Passió que es fan avui dia
poden donar idea d’aquesta
implicació col·lectiva en la po-
sada en escena. Un esdeveni-
ment, com diu Jordi Roca en la

presentació, “on el poble és el
protagonista i el destinatari”.

Destinatari de l’espectacle,
però, sobretot, d’un ensenya-
ment: el sistema de valors de la
Contrareforma. L’estètica bar-
roca vol impactar l’espectador,
persuadir-lo per mitjà de la
commoció dels sentits. Així, la
història bíblica del Baptista és
el vehicle argumental per evi-
denciar la falsedat i el perill
dels plaers mundans: el tetrar-
ca Herodes, encegat per la
dansa sensual de seva fillastra
Salomé i instigat per Herodies,
la seva muller, comet la ini-
quitat de fer decapitar l’anun-
ciador del Messies, que els ha
acusat en públic d’haver-se ca-
sat il·lícitament.

SITUACIONS CÒMIQUES
La influència del prestigiós
barroc castellà és molt marca-
da, tant pels nombrosos caste-
llanismes que havien d’elevar
l’estil de l’obra com per la
presència de situacions còmi-
ques i personatges pintorescos
importats de la comèdia bur-
lesca. En aquests personatges,

la majoria dels quals formen
part del seguici d’Herodes i
Herodies, es troba bona part de
l’atractiu de l’obra per al pú-
blic del seu temps. És l’altra
cara de l’art barroc: la que
mostra la lletjor i l’estupidesa
del món (la vida eterna és la
que val la pena), però que al-
hora les parodia i en fa burla.
Per exemple, Pinobello és el
característic graciós, una espè-
cie de bufó que només pensa
en els plaers corporals i que
tant és ataconat com canta les
veritats als poderosos. I una
vilatana, Magdalena, ensenya a
Salomé –“de poca edat i me-
nos vergonya”, segons el co-
pista– diversos balls populars.
Entre ells, el que farà davant
Herodes i que costarà el cap al
Baptista. Una decapitació en
escena, per cert, gens aliena a
aquest naturalisme ni a la vo-
luntat d’impacte esmentada.

Els filòlegs Enric Prat i Pep
Vila, que també han editat en
col·laboració el Teatre i la Prosa,
de Joan Sebastià Pons, i nom-
brosos textos en llengua antiga
vinculats al Rosselló, presen-

ten en edició crítica l’únic
manuscrit que es coneix de La
degollació. Enric Pontonet el va
copiar i anotar el 1904 en oca-
sió de la darrera representació
d’aquest drama bíblic, que es
va dur a terme el 29 d’agost
d’aquell any. El text inclou la
relació dels actors i del vestua-
ri, així com l’escenografia que
es va fer servir, i permet fer-se
el càrrec de la complexitat i
dimensió popular de la repre-
sentació.

L’ORIGEN DEL MANUSCRIT
En la introducció, els editors
expliquen l’origen del ma-
nuscrit i les intervencions
que hi va fer Pontonet, co-
menten l’argument i descri-
uen aspectes formals com ara
la versificació i la llengua.
L’edició també incorpora un
epíleg sobre el culte de sant
Joan Baptista, a càrrec de Jo-
sep M. Marquès, director de
l’Arxiu Diocesà de Girona, i
una secció d’imatges relacio-
nades amb l’obra (pintures, el
manuscrit, la partitura, foto-
grafies, etcètera).


