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l l bon moment del teatre literari al
nostre país és un fet que ja no
sorprèn ningú. La cartellera
manté un nivell alt i, tot que no

hauríem de recrear-nos en el
cofoisme, cal destacar l’encert de
molts projectes independents i
públics. Podria resultar paradoxal
que molts dels que generen els
serials televisius mantinguin el seu
Mister Hyde en la qualitat i el rigor
literari. Més enllà de la indústria i
paral·lelament a iniciatives
exclusivament comercials, alguns
col·lectius estan donant suport
logístic als més agosarats oferint
capçaleres vinculades al teatre.
Primer va ser l’aparició de la revista
Hamlet, publicada pels tarragonins
d’Arola i que és un dels grans
al·licients culturals dels últims anys
–caldria una revista literària d’aquesta
qualitat–. Ara la notícia que ens presenta
el nostre company Jordi Bordes és la
continuïtat d’Estudis Escènics, una
capçalera històrica, que ha patit moltes
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de les crisis del país. Amb una periodicitat
semestral, un equip dirigit per Àlex Broch
recuperarà el llegat de Xavier Fàbregas
(1931-1985), impulsor i renovador de la

publicació en moments singularment
arriscats. En el nou número, l’equip de
Broch fa un ampli retrat de Jaume
Melendres (1941-2009), un altre dels
herois dels fonaments del nostre teatre a

través de l’Institut del Teatre. A més,
Broch anuncia que el pròxim número, el
38, que sortirà d’aquí uns mesos, serà
una mirada sobre els primers anys del

segle XXI.
Àlex Broch ha estat un dels crítics i
assagistes de referència de la
literatura catalana des de la dècada
del 1970, amb un extensa
bibliografia al darrere. Editor i
professor, ha mantingut l’interès
per tots els gèneres. La seva obra
crea una topografia de les nostres
lletres, especialment des del
període de la Transició, un dels més
complicats i creatius de la nostra
història, quan tot es va haver de
reinventar, fins i tot una normalitat
que no ha acabat d’arribar. Homes
amb l’entusiasme d’Àlex Broch i de
Jaume Melendres han afermat la

posició quan els bombardejos o la desídia
general ho posaven ben difícil. La revista
Estudis Escènics recuperarà el rigor i la
vitalitat amb una redacció de luxe.
N’estem convençuts. ❋

Suport al teatre literari
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 finals dels anys setanta l’obra de
Joan Salvat-Papasseit era admira-
da en secret. L’any 1975 l’Ovidi
Montllor l’havia dignificat i en-

grandit amb un disc dedicat a la seva poe-
sia i il·lustrat per Guinovart, i dos anys
després en Joan Manuel Serrat l’havia di-
fós per mig món amb el treball Res no és
mesquí, que incloïa alguns poemes ja mu-
sicats per altres; però llegir la poesia de
Salvat era molt difícil, car no hi havia cap
edició comercial dels seus llibres. Ignoro
amb certesa els motius pels quals això pas-
sava, però érem molts els que frisàvem per
conèixer l’obra del més popular, modern i
progressista dels poetes catalans, un fet
que els seus companys noucentistes i de
casa bona mai no li van perdonar, per cert.

El contacte em va arribar a través d’un
company del PSAN. Es tractava d’anar a
una minúscula llibreria del carrer Ferran
i, amb total discreció, demanar el llibre, si
era possible, amb l’aval d’algun conegut de
la casa. Era una edició clandestina: cent
exemplars impresos l’any 1976 en paper
de tebeo, amb il·lustracions de Guinovart,
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facsímil dels cal·ligrames i dibuixos i,
en alguna pàgina, fins i tot anotacions
escrites a mà pel propietari del llibre ori-
ginal que havia servit de base per a
aquella edició secreta. Així és l’exem-
plar que vaig aconseguir i que conservo
gràcies al relligat que m’hi va fer l’Abel
Roges fa uns anys. Després d’aquells
primers en van fer 2.000 més el gener
de 1977, i encara 3.000 de nous per la
diada de Sant Jordi del mateix any. El
1978 van fer la darrera descarregada:
5.000 exemplars més.
    Després d’altres edicions comercials
a editorials del circuit, avui l’obra de
Joan Salvat-Papasseit es pot llegir en un
exquisit volum, Poesia i prosa, obra
completa, a cura de Carme Arenas (Ga-
làxia Gutemberg Cercle de Lectors), hi
ha una exposició imprescindible sobre
el poeta a l’Arts Santa Mònica i es fan
rutes literàries per la seva glosada Bar-
celoneta; però els cantants ja no fan
versions de Nocturn per acordió, ni els
joves lectors frisen per conèixer els seus
versos. Com tot. ❋
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AVUITOCA...

Argumentació
Qualsevol gènere novel·lístic o fílmic pot avorrir. De-
terminades persones s’adormen mirant una pel·lícu-
la bèl·lica, un western, una comèdia romàntica... Lle-
gint també passa, però, a banda del títol concret, de
vegades té més a veure amb el cansament o els pro-
blemes de visió. En canvi, les novel·les o films sobre
advocats, sobre casos judicials, acostumen a saber
mantenir la tensió i l’atenció del lector o de l’especta-
dor. Són acció oral, bellugueig neuronal, i no tant ex-
plosions, trets, persecucions i coreografies de maste-
gots (tot i que en molts casos les salpebren així). I el
clímax sol arribar quan l’advocat o fiscal protagonis-
ta ha superat tots els entrebancs i exposa l’al·legat fi-
nal amb una oratòria mil·limetrada, efectiva i amb
magnífics cops d’efecte. Però això no està només a
l’abast dels advocats (un col·lectiu, per cert, que, vist
a través de la xarxa, és terriblement odiat!). Més per-
sones poden declamar una bona argumentació, com
ara una minyona que demana un augment de sou a
la senyora: “I per què t’hauria de pagar més?” “Per-
què planxo millor que vostè”. “Qui t’ho ha dit?” “El
seu marit. I també cuino millor que vostè” “Qui t’ho
ha dit?” “El seu marit. I també sóc millor que vostè...
al llit”. “També t’ho ha dit el meu marit, oi?” “No,
m’ho ha dit el jardiner”. I li va augmentar el sou. ❋
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