
A pesar que odia els misteris,
la protagonista d’aquest llibre
es trobarà abocada a investigar
un missatge anònim que té
alguna cosa a veure amb la
seua extensa família. O amb el
passat de la seua família.

JUVENIL

Un missatge
anònim

Recull imaginatiu de contes i
poemes per a nens i nenes a
partir de vuit anys, il·lustrat
per Aitana Carrasco i sorgit
d’un grapat d’autors valencians
que van assistir a la Fira del
Llibre de Guadalajara (Mèxic).

Una medalla fa que la
protagonista d’aquesta
novel·la, una jove inquieta, es
veja involucrada en la recerca
del graal càtar, sobre el qual
pesa una greu maledicció que,
aparentment, es va complint.

C ontra la consideració de
la literatura per a joves
com una qüestió de se-

gon ordre, Marc Granell
(València, 1953), un dels
grans autors de la poesia va-
lenciana de les últimes dèca-
des, ha anat publicant en els
últims temps alguns llibres
per a joves, d’una solvència
innegable, que ja compten
per milers els seus lectors.
La dansa dels versos, el més
recent d’aquests llibres, amb
il·lustracions del dibuixant
gallec Xan López Domín-
guez, revela, una vegada
més, el respecte i l’ambició
amb què l’autor s’acosta al
públic juvenil.

La vida quotidiana, com
en la seua poesia “adulta”, és
l’àmbit d’on sorgeix i on es fa
la literatura de Granell per a
joves. La dansa dels versos n’és un
bon exemple. Lluny d’idealitzar
situacions, de buscar temes “ama-
bles” o d’endolcir recomanacions

morals, el poeta aborda els pro-
blemes de la ciutat, les preocupa-
cions de les persones, les amena-
ces a la natura o la circumstància
de personatges, plantes, animals
i coses en la vida moderna. I ho fa
amb una saviesa tècnica, en l’ús
del vers i del llenguatge, i amb
una franquesa confiada en la ca-

pacitat d’enteniment i d’empatia
dels seus lectors que generen el
millor accés al molt recomanable
hàbit de la poesia.

Autora del text i de les
il·lustracions, Irene Blasco
narra la història d’un pollet, a
qui la mare encarrega un dia
que tinga cura del seu germà
menut, una aventura de la qual
acabarà eixint victoriós.

E scriptora i mestra, de llar-
ga trajectòria literària i cí-
vica, Carme Miquel (la Nu-

cia, 1945) emprén un projecte
molt interessant amb la
publicació dels dos primers lli-
bres d’una col·lecció que portarà
com a títol genèric “Els contes
de Marc”. Es tracta d’una propos-
ta adreçada als més menuts (en-
tre dos anys i sis), poc habitual
en la trajectòria de l’autora, que,
com ella mateixa diu, s’ha anat
“fent gran” en la seua escriptura,
ja que la seua bibliografia ha evo-
lucionat, al llarg de més de tres
dècades, des de la narrativa in-
fantil i juvenil fins a la novel·la
per a adults. Aquest canvi sobtat
cap als infants s’ha produït ara,
confessa l’escriptora, perquè en
la seua família hi ha un nou inte-
grant, precisament un nét que es
diu Marc.

Presentats a València el 15
d’abril passat, en un acte que va
servir per a reobrir la biblioteca
de la Societat Coral El Micalet, des-
prés de la reforma a què ha estat
sotmesa, els dos primers contes

de la col·lecció porten com a títols
Bon dia i El cel. Carme Miquel ex-
plica que la seua pretensió és mo-
tivar els xiquets més menuts, que
no saben llegir o que comencen a
fer-ho, en “l’observació i l’ex-
pressió”.

”Els contes de Marc” demanen
la col·laboració d’un adult (pares i
mares, mestres…) i estan plante-
jats a partir d’arguments temàtics
amb la intenció de narrar el dia a
dia i les rutines del protagonista,

perquè el lector puga
comparar i identifi-
car-s’hi. Com diu Carme
Miquel, “els textos ri-
mats, que recomanem
que siguen memorit-
zats, i els jocs divertits
de llenguatge ajuden a
desenvolupar la intel·li-
gència”. Aquí resulta fo-
namental el paper de la
il·lustradora, la jove Ma-
ra Pastor, que hi aporta
uns dibuixos amb molts
detalls que s’interrela-
cionen amb el text.

El primer títol de la
col·lecció, Bon dia, ser-
veix per a presentar el
personatge del Marc,
com s’alça, pren el des-
dejuni, se’n va a esco-
la…, i com viu amb els
pares, els companys de

classe o els amics. Després
d’aquest volum introductori, l’al-
tre títol ja publicat s’endinsa en el
caràcter temàtic que tindrà la
sèrie. En El cel observa la Lluna,
el Sol o els núvols i els compara
amb objectes quotidians com una
flor, una fruita o una barca. Com
diu Carme Miquel, “s’han d’obrir
les finestres de les cases perquè
els xiquets siguen espectadors del
seu món, més enllà de la finestra
de la tele”.

INFANTIL

La història
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Misteri i
aventures
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Entre els debats que es van
produir en el recent I Con-
grés sobre la Dramatúrgia

Europea (Octubre CCC, 24-26 de
febrer), un dels més unànimes
va consistir a reclamar la fi del
“teatre de director”. Una figura
que, nascuda a redós de la
revolució industrial, es va anar
ampliant al llarg del segle vint
fins a esdevenir una mena d’en-
carregat o cap de producció i fins
i tot un “director-dictador”, al vol-
tant del qual gira tota la creació i
la publicitat en contra dels altres
elements (actors, tècnics,
escenògrafs o autors). Es tracta
d’una figura molt potenciada per
la política dels festivals oficials,
per certs empresaris privats i
per moltes administracions
públiques, expressions totes
elles del teatre del poder. És,
doncs, una deixalla de l’era indus-
trial en un món postindustrial.
Per això, s’argumentava i es de-
manava la fi d’aquest rol. El ma-
teix Lluís Pasqual va insistir en
el director com a intèrpret i coor-
dinador de creadors utilitzant el
símil del director d’orquestra i
dels grans intèrprets musicals.

Però aquesta situació té al da-
rrere també una teorització con-
tra la textocràcia que arriba a
l’èxtasi durant els anys setanta i
vuitanta del segle passat. Tot va
començar amb una sana reacció
contra la visió del text com a cen-
tre quasi únic de la represen-
tació. Des de l’àmbit de la
semiòtica es van subratllar els al-
tres components de la producció
i es va qüestionar saludablement
la crítica tradicional que priorit-
zava el significat sobre el signifi-
cant. De seguida, però, van co-
mençar els excessos: es va dub-
tar de l’existència dels personat-
ges en el text i es va afirmar que
la crítica anterior reflectia una
concepció capitalista on el text
era el capital i el muntatge el tre-
ball. Per això, calia enderrocar el
capitalisme textual amb una au-
tèntica revolució reduint el text a
un servus spectacolli. Tot això va
quallar en l’eslògan: “El teatre és

PER A representar”. O siga, que
només havíem de considerar tea-
tre la representació com si el dra-
maturg no fóra també un treba-
llador més.

Alguns historiadors, però, ja
indicaren que aquesta pugna era
sobretot una lluita per saber en
quines mans estaria el poder ar-
tístic. Siga com siga, el fet és que
aquesta mena d’assalt al tsaris-
me del text va acabar potser més
tristament encara que la
Revolució d’Octubre i ens va
deixar un regust decebedor ja
que així es justificava l’entro-
nització i abusos del “teatre de
director”. No seré jo qui negue el
dret dels directors a la creació,
però també cal considerar tant la

resta dels artistes que interve-
nen en un muntatge com els
drets del públic: no es pot anun-
ciar una obra de Shakespeare
com a reclam de qualitat sense
pagar drets d’autor i després tro-
bar-te amb el que li ha donat la
gana al director o al festival de
torn que es presenten com els
més innovadors.

Així, doncs, des del final dels
anys seixanta sobretot fins ara
no ha parat de promocionar-se
l’eslògan “El teatre és PER A re-
presentar” com si fóra una fór-
mula màgica i progressista. Un
dels primers i més actius defen-
sors fou el senyor Albert Boade-
lla, que per fi sembla haver tocat
la plena realització en haver-se
convertit en el bufó de la senyora
Aguirre. Però si analitzem
l’eslògan trobarem que, al capda-

vall, no és més que una altra
deixalla retrògrada, perquè ama-
ga al seu si la vulgarització de tot
l’arnat aparell escolàstic de po-
tència i acte, matèria i forma on
l’acte i la forma són els que moti-
ven la potència i la matèria, ja
que la realitat només es determi-
na per l’acte i la forma. Per això
va escriure algú: “Els textos
lingüístics de caràcter teatral
només es realitzen com a tals en
tant que espectacle”: l’espectacle
els dóna realitat perquè és l’acte
i la forma que els configura.

Potser algú considere que tot
això és molt abstrús, però ho di-
rem d’una altra manera: hi ha
qui sosté que el destí últim i més
sublim de la dona és la materni-
tat, perquè ha nascut PER A ser
mare. I que és el mascle qui la
realitza en fecundar-la donant-li
la “forma” i “l’acte” per als quals
l’han creada. Per això, s’ataca la
revolució sexual femenina o es
justifiquen els maltractaments.
Però com bé sabem, la dona no
es determina pel destí finalístic
de la maternitat, sinó que pot
ser-ho si així ho decideix respon-
sablement. Quina realització ple-
na pot trobar en la maternitat
una dona que ha estat violada
per soldats enfollits? De manera
semblant, el text teatral tampoc
no és PER A representar sinó
que és representable i no se su-
pedita a cap “progressisme” reac-
cionari. A més, si només hem
d’anar al teatre (edifici) per
veure el veritable teatre (espec-
tacle), tan sols veurem el que el
poder, ja siga institucional o pri-
vat, ens vol o ens pot donar. És a
dir, només consumirem la ideo-
logia del mercat o de la cultura
que pot arribar-hi i no tota la
riquesa del que realment es pro-
dueix. Cal anar al teatre (especta-
cle); però també cal superar els
ridículs prejudicis i acudir als
textos teatrals.

Com diria Gertrund Stein
“una rosa és una rosa” i un text
teatral un text teatral, un espec-
tacle un espectacle i una dona
una dona. Per això, la lectura
dels textos teatrals torna a recu-
perar sentit i autonomia sense

voler retornar a cap mena de
textocràcia ni acceptar passiva-
ment el lloc més baix de la
nòmina teatral. Llegir teatre des
d’aquesta perspectiva esdevé un
acte de llibertat i democràcia; un
acte de rebel·lia contra la “dicta-

dura” de certs directors, ideolo-
gies o programacions. Un acte
d’informació i coneixement més
plural, així com una manera de
fer-nos uns espectadors més crí-
tics, responsables i conscients de
nosaltres mateixos, de la societat
en què vivim i d’allò que se’ns
ofereix des del “poder”. En re-
sum: llegir teatre ens permetrà
també gaudir del vell, allibera-
dor i inabastable poder del tea-
tre enfront del teatre del poder,
que és sempre limitat als interes-
sos i a les possibilitats de les pro-
duccions, si no directament al
servei dels poders establerts i la
seua alabança.

Manuel Molins és dramaturg.
Va guanyar el Premi Octubre de
teatre del 2009 amb l’obra Do-
nes, dones, dones (Tres i Quatre)

L a narració comença l’any 1064,
quan Eduard rei d’Anglaterra,
veient que s’acostava la mort i que

no tenia fills, envia el seu cunyat Harold a
Normandia a comunicar al duc Guillem
que el rei anglés l’ha nomenat successor

seu en el tron. És la “pàgina” inicial del
llibre, que no és un llibre, sinó la primera
història completa i en imatges mai
produïda enlloc, o almenys a Europa.
Aquest llibre obert, conegut com “El tapís
de Bayeux”, és la meravella més gran que
del gènere de la història il·lustrada. Fa
pocs dies, doncs, el contemplava jo llarga-
ment en el museu de la ciutat normanda,
on està exposat de manera admirable, i on
val la pena de fer un viatge només per
causa d’aquest llibre o no-llibre, tapís deli-
cadament brodat de setanta metres de
llarg, una successió d’escenes delicioses,
que són un dels capítols centrals de la
història d’Europa: com i per què els nor-

mands van conquistar Anglaterra, amb
tot el que això representa per als segles
futurs. Setanta metres de cavallers armats
i d’ambaixades, de juraments i de perjuris,
de navegacions i d’expedicions, d’escenes
quotidianes i de combats, de la gran bata-
lla que va decidir la història futura del
continent. I el text superposat, que explica
cada escena en un llatí elemental: “Isti por-
tant armas ad navem et hic trahunt ca-
rrum cum vino et armis”. No obliden,
doncs, que també cal carregar vi. La flota
s’embarca, i tindrà lloc el primer gran des-
embarcament, no a Normandia sinó des
de Normandia. Just des d’aquesta mateixa
costa on nou segles més tard arribaran els

britànics i els seus descendents ameri-
cans, i Bayeux serà, segons diu una placa
al costat de la catedral bellíssima, la prime-
ra ciutat alliberada. Pels anglesos. En la
llarguíssima escena de la batalla de Has-
tings, en la costa d’Anglaterra, el 1066, me-
tres i metres del tapís mostren càrregues
de cavalleria, núvols de fletxes, homes fe-
rits i morts, cossos esquarterats, i el bisbe
normand que, com que té prohibit vessar
sang, despatxa els enemics a garrotades.
El tapís de Bayeux és el pare de totes les
històries il·lustrades, i cap film ni cap lli-
bre s’hi pot comparar en bellesa. El van
brodar fa més de nou segles, i és encara un
tresor incomparable, intacte, etern.

PUNT DE MIRA

Un llibre
obert
Joan F. Mira

El teatre del poder,
el poder del teatre
Una reivindicació de la lectura de textos teatrals
i del paper dels dramaturgs com a creadors

Manuel Molins

La lectura dels textos
teatrals torna a
recuperar sentit i
autonomia

Llegir teatre
esdevé un acte
de llibertat i
democràcia

La teorització contra
la textocràcia arriba a
l’èxtasi en els anys
setanta i vuitant

Calia enderrocar
el capitalisme textual
amb una autèntica
revolució
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