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quests dies de Nadal i Reis
parem més atenció a la lite-
ratura infantil i juvenil, i les
llibreries s’omplen de nove-

tats, sobretot, ai las!, de traduccions.
Fins i tot tornen a aparèixer títols an-
tics dels que a poc a poc es conver-
teixen en clàssics. Les cròniques de
Nàrnia, per exemple. Quan va apa-
rèixer als Estats Units, un crític ja va
dir que eren uns llibres pastats pels
cristians conservadors, no solament
pel seu emmascarat missatge cristià
sinó per les seves amagades impli-
cacions socials i polítiques. El llibre, i
la pel·lícula que en va fer la factoria
Disney, és plena d’al·legories que
porten al retorn de la primavera en
un país –Nàrnia– on sempre és hi-
vern i no hi ha Nadal. Tot sota el po-
der d’una Bruixa Blanca que al final
és derrotada pel lleó Aslan i la prima-
vera pot tornar i els quatre infants
protagonistes poden ser reis i reines.

S’ha dit també que els set volums
de la sèrie poden ser llegits com fau-
les religioses i que tot plegat seria “la

A
continuació de les classes de doctri-
na amb diferents mètodes”. L’autor
d’aquesta obra, C.S. Lewis, ha pro-
testat per aquesta referència cons-
tant a models religiosos, afegint que
allò que li interessava era despertar
impulsos religiosos en infants que es
podien avorrir dels ensopits ser-
mons de la doctrina.

Un altre escriptor del gènere,
Philip Pullman, autor de la trilogia
His dark materials, va dir que els lli-
bres de Nàrnia eren propaganda reli-
giosa. La figura de Crist és represen-
tada per un lleó fort i atlètic, “la cris-
tiandat muscular”, diu Pullman. La
qüestió que suscita és si llibres de
propaganda soterrada o intencions
ocultes dedicats als lectors joves no
haurien d’advertir dels seus motius
veritables i últims per respectar la lli-
bertat dels pares i dels joves. És clar
que llavors molts altres llibres hau-
rien de proclamar també les seves
intencions, siguin pedagògiques o
morals o del tipus que sigui, fora de

tot allò que no fos estrictament lite-
rari, el pur goig del llenguatge i de la
creació fantàstica sense cap rere-
fons ideològic.

Alguns crítics, a propòsit de la
versió cinematogràfica de Nàrnia, ti-
tulada El lleó, la bruixa i l’armari, han
expressat els seus dubtes sobre una
continuació que apuri els materials
deixats i aprofiti altres obres de l’au-
tor amb temes semblants, “sense
que tingui serioses repercussions
polítiques i culturals”. I podríem
allargar-nos en totes les considera-
cions que autors com J.R.R. Tolkien,
amic de Lewis i fort crític amb el
text, entre d’altres, han fet de l’obra,
però ens interessa destacar només
dos punts: l’interès que públic i críti-
ca han tingut des del primer mo-
ment per Nàrnia, amb estudis, bio-
grafies, cinema... I després la facilitat
dels anglosaxons per pujar al para-
dís literari tots els autors que po-
den... ni que siguin d’un gènere mal
considerat menor. ❋
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Hi ha moltes veus
que han protestat
per l’adoctrina-
ment cristià, no
declarat, que es
fa a la sèrie de lli-
bres de les Cròni-
ques de Nàrnia,
de l’autor C.S. Le-
wis. Potser cal-
dria legislar d’al-
guna manera que
s’adverteixi
d’aquesta mena
de missatges
ocults quan els lli-
bres van dirigits
als més joves.

a contracultura, tota la revolució
de les flors, el corrent de pacifis-
me que va néixer en contra de la
guerra del Vietnam i les formes

de convivència social tradicionals, han
alimentat ideològicament i estèticament
una gran part de la cultura contemporà-
nia des de la segona meitat dels seixanta.
Els Beatles no haurien evolucionat cap
on ho van fer sense la contracultura, que
va acompanyar la seva etapa musical
més revolucionària. El Maig del 68 va ser
una versió amb llambordes de les desfila-
des pacifistes davant la Casa Blanca. La
música moderna també va fer un pas en-
davant sofisticant-ne forma i contingut.
La contracultura també va crear els ma-
crofestivals. I el còmic va baixar als in-
ferns de la realitat per explicar vivències
properes. Des dels anys seixanta, hem
viscut en àmbits intel·lectuals i creatius
de tot el que va envoltar la contracultura.
És clar que sense la contracultura potser
les drogues no haurien fet tants estralls.

Tot i la seva influència transgressora,
la contracultura va ser el moviment con-

L
testatari del segle XX que més rà-
pidament va ser integrat pel sis-
tema. El símbol de la pau, el pòs-
ter del Che, l’eslògan “Fes l’amor i
no la guerra”, missatges de gran
profunditat esdevenien ràpida-
ment mercaderia.

No obstant això, el moviment
de la contracultura va generar in-
teressants productes com ara la
pel·lícula Easy Ryder o el musical
Hair, que al seu torn va esdeve-
nir una pel·lícula.

El musical Hair, que ara es pot
veure al teatre Apolo de Barcelo-
na com a Hair. Love & Rock Mu-
sical, va néixer l’any 1967 com
un musical independent, però rà-
pidament va ingressar a l’esta-
blishment de Broodway. Temes
com ara Aquarius i Let the Suns-
hine in van esdevenir himnes de
llibertat, primer, i jingles publici-
taris, tot seguit. Arreu es va re-
presentar l’obra i les seves can-
çons van ser objecte de moltes

versions. L’Aquarius de Raphael, un
exemple lamentable.
  El fet d’aquesta integració al sistema

i la trivialització del discurs flower po-
wer podria ser una de les causes per les
quals aquesta versió de Hair que es pot
veure al Paral·lel resulta marcadament
ingènua. Fins i tot si pensem que el dis-
curs hippy té implícit en la seva natu-
ralesa un punt de candidesa, el to que
es respira sona a representació escolar.
Hair gairebé ha esdevingut un especta-
cle d’animació infantil. O ha rejovenit
tant, que ara s’adreça al públic preado-
lescent, o al públic més veterà li ha cai-
gut massa el pèl perquè se li faci creïble
la història. Fa poc vaig tornar a veure la
pel·lícula i s’aguantava molt més que
aquest muntatge, que, això no obstant,
té la solvència artística dels actors
quan no cauen en la caricatura dels
personatges. El drama èpic de negar-se
a anar a la guerra hi ha moments que
recorda més la rebequeria d’un infant
que no vol anar a l’escola que no pas un
gest revolucionari. ❋
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