
De Strindberg a Bergman,
un regal de la Beckett

n plena descàrrega de literatu-
res escandinaves, abonades al
gènere negre, qui es recorda

dels drames existencials d’Ibsen o de
Strindberg? Per sort, el teatre no ha
oblidat la seva potència dramatúrgica i
de tant en tant ens demostra que
aquells boirosos conflictes són vigents
per parlar de la condició humana.

Amb motiu del Dia Internacional
del Traductor, el passat 2 d’octubre el
PEN Català i la Sala Beckett, amb la
col·laboració de l’Institut Suec de Cul-
tura, van organitzar una doble sessió
entranyable. D’entrada, la taula rodo-
na Qui es faria el suec...?, sobre els pro-
blemes de la traducció del suec, amb
intervencions de Carolina Moreno,
Feliu Formosa, Carles Batlle i Carlota
Subirós, moderades per Maria Bosom;
i a continuació, la lectura teatralitzada
de La més forta, d’August Strindberg,

amb interpretacions de Màrcia Cisteró
i Alba Pujol, dirigides per Carlota Su-
birós. Un text que data del 1888, just
després de La senyoreta Júlia, un mo-
nòleg de 20 minuts per part d’una ac-
triu, mentre l’altra n’és la receptora
muda. La traducció és de Josep Palau i
Fabre, tot i que n’hi ha una altra de Jo-
sep Carner, conservada en manuscrit a
la Biblioteca de Catalunya.

L’obra dóna veu a una dona, que fa
temps va prendre l’home a una amiga,
just quan se la troba casualment en
una cafeteria. Ella parla, argumenta, es
justifica, mentre l’amiga se l’escolta,
gesticula, però sense dir res, malgrat
que el conflicte aviat ensenya les espi-
nes: un duel entre la paraula i el silenci
en escalada de tensió.

Però la proposta de Carlota Subirós
va més enllà. Després d’escoltar el text,
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presenta un vídeo amb fragments de
Persona (1966), la pel·lícula d’Ingmar
Bergman, interpretada per Liv Ullman
i Bibi Andersson; la primera com a
l’actriu que ha deixat de parlar després
d’un xoc emocional al teatre, i la sego-
na com a la infermera que l’atén du-
rant la convalescència en una illa.

Sembla que Bergman es va inspirar
en el monòleg de Strindberg per dur la
pugna de paraula i silenci a les màxi-
mes conseqüències, quan les dues do-
nes breguen fins a explotar la violència
interior.

Personatges torturats
Trobar-se de cop amb la metafísica i
els personatges torturats de Bergman
és tornar als anys seixanta, quan inten-
tàvem digerir els seus universos opres-
sius (culminats el 2003 amb l’esplèn-
dida Saraband). Però la nostra sensibi-

litat d’espectadors ha canviat i ja no
combreguem fàcilment amb asfíxies
externes. Ara preferim els paisatges
nòrdics tacats de sang, mentre ens es-
candalitzem per una societat tan con-
tinguda com de pràctiques salvatges.
Però les qüestions de Bergman –la in-
comunicació, el silenci de Déu, les
opressions familiars...– continuen vi-
ves, igual que els assumptes d’Ibsen i
de Strindberg. Ja que les seves pel·lícu-
les s’han fet ingrates de digerir, pot ser
bo que el centenari de la mort de
Strindberg ens refresqui uns temes
universals des de la visió dels drama-
turgs que ara li reten homenatge.

La trobada a la Beckett es va reblar
amb una segona lectura del monòleg,
quan les dues actrius s’intercanvien els
papers i l’actualitzen amb una versió
més àgil. Un regal molt d’agrair. ❋

Liv Ullman
i Bibi Andersson
van protagonitzar
el film de Bergman
‘Persona’, inspirat
en un monòleg de
Strindberg
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L’apunt
Johan August
Strindberg
(Estocolm,
1849-1912) és
considerat un dels
autors suecs més
importants,
renovador del
teatre suec i
precursor del
teatre de la
crueltat i de
l’absurd.
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questa mitjanit ha començat la
campanya per a les eleccions al
Parlament. Es faran el diumen-

ge 25 de novembre, però des de fa unes
setmanes més que d’aquesta data sen-
tim a parlar del 25-N. És una sigla que
la trobem en titulars, tertúlies, xarxes
socials... És una fórmula que respon a
una economia del llenguatge cada ve-
gada més estesa en els mitjans de co-
municació i les xarxes socials.

La sigla 25-N combina una lletra i
una xifra. La normativa no fa cap refe-
rència a la manera com hem d’escriure
aquest tipus de sigles, tot i que el criteri
que es fa servir més per enllaçar aquests
dos elements és el guionet, sobretot pel
que fa a les dates. Per tant, diem que ce-
lebrem l’11-S, que els madrilenys re-
corden les víctimes dels atemptats de
l’11-M, que els carrers de Barcelona es
van omplir el 10-J del 2010 i que al
Congrés dels Diputats es conserven els

impactes de bala del 23-F.
El criteri d’escriure un guionet entre

la xifra, tant aràbiga com romana, i la
lletra és també generalitzat en el cas de
les carreteres i autopistes. Així, fem re-
ferència a les obres de l’N-II, els peatges
de l’AP-7 i les cues de la C-35. Ara bé, el
criteri no és tan clar amb altres sigles:
com hem d’abreviar la fórmula 1, F-1 o
F1? I la terminal 1 de l’aeroport del
Prat, T-1 o T1? I els cursos de parvulari,
s’escriuen amb guionet –P-3, P-4 i P-5–
o sense –P3, P4 i P5?

Hi ha poques fonts bibliogràfiques
que aportin informació de la manera
com hem d’escriure aquestes sigles
mixtes. El Manual d’estil de Josep M.
Mestres, Joan Costa, Mireia Oliva i Ri-
card Fité assenyala que es pot fer servir
el guionet, però en cas que no s’utilitzi
recomana deixar un espai fi entre les
lletres i la xifra. El Diccionari d’abrevia-
cions d’Enciclopèdia Catalana també
en parla i assenyala que la unió de les si-
gles alfanumèriques de vegades es mar-
ca amb un guionet, i posa els exemples
de TV3 per Televisió de Catalunya i
20-N per 20 de novembre. En tot cas,
sigui quin sigui el criteri que utilitzem
hem de tenir en compte que s’ha d’apli-
car de manera uniforme ❋

A
25-N, una sigla
amb xifres
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Sabíeu que...
Les sigles alfanumèriques uneixen una
inicial o una sigla amb una xifra. La
unió no sempre es marca amb un
guionet, com ara un R19 (Renault 19).




