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EL
DIBUIX

Fer

artí de Riquer diu que Ti-
rant lo Blanc és “un pas im-
portant en la narrativa d’Oc-
cident”. I Joaquim Molas

afegeix que la nostra literatura medieval
“és una de les més importants de l’època”
i que “el Tirant va obrir un enorme com-
pàs de possibilitats que, a través de Cer-
vantes, havia de fecundar tota la moder-
na novel·la europea”. Som davant d’una
obra, doncs, que és més que un clàssic: és
la “baula perduda” que va de la teocràcia a
l’humanisme, de la fe a l’escepticisme, de
la penitència i el dejuni al gust pels plaers,
del posat greu i enterc a la ironia i l’hu-
mor, de l’absolut nobiliari a la fragmenta-
ció burgesa... I ho és no tan sols per a nos-
altres, sinó per tot l’Occident. Joanot
Martorell, que forma part encara de la ca-
valleria, és capaç de projectar-hi per pri-
mer cop una mirada moderna, de veure-
hi el grotesc i d’allunyar-se de la inver-
semblança. Maria Aurèlia Capmany diu
que es tracta d’una novel·la “plena d’un
erotisme feliç i sense màcula de pecat ni
de remordiment”. I que és “una mina
d’or gairebé inesgotable per treure’n ver-
sions i més versions (...)”.

AIXÒ ÉS EL QUE HAN FET Pere Planella i Ro-
ger Cònsul: una versió excel·lent, amb
un ritme trepidant, a partir dels episo-
dis amorosos de la tercera part (Cons-
tantinoble) i del final del llibre. Una ver-
sió que ha dirigit Pere Planella, un dels
més sòlids valors de la nostra escena

M (qui no conserva a la retina, posem per
cas, La Bella Helena?). Diu Planella:
“Volíem convidar els nostres ciutadans
joves a ser més conscients de la tradició
cultural d’on vénen i a no desconnec-
tar-se’n.” I afegeix: “Volíem acostar un
gran clàssic a les noves generacions,
una cosa que tota cultura que s’estimi
hauria de fer de manera incessant.”

HA ESTAT POSSIBLE PER VOLUNTAT de Xa-
vier Albertí, el nou director del Teatre Na-
cional de Catalunya, que està impulsant,
per fi, una línia d’actuació plenament co-
herent amb allò que ha de ser un Teatre
Nacional. La companyia és una de les se-
ves recents i prometedores innovacions:
l’ITNC, la jove companyia del TNC, inte-

grada per graduats i graduades de l’Insti-
tut del Teatre. Vaig tenir la satisfacció de
ser una de les llevadores d’aquest part, fa
prop de dos anys; era un vell afany de
l’Institut. Sóc, doncs, testimoni dels de-
sitjos, esforços i esperances que totes les
parts hi vàrem dipositar. Des d’aquesta
perspectiva, puc dir que aquest Tirant sa-
tisfà plenament totes les expectatives. La
magistral direcció de Pere Planella es veu
acompanyada de l’escenografia d’Elisen-
da Pérez, austera, essencial i efectiva en
les seves múltiples utilitats. I d’unes in-
terpretacions realment esplèndides: uns
joves valors que brillen amb llum pròpia i
segura, tant el Tirant-Cambray com les
vuit actrius que, dúctils i polivalents, acu-
mulen papers masculins i femenins, per-
què van superar netament, en el seu dia,
tots els altres candidats dels dos gèneres
que s’hi van presentar. Bravo.

PERÒ AQUÍ S’ACABA LA LLOANÇA. Què hi
fa Tirant lo Blanc tancat entre les qua-
tre parets del TNC, sense anuncis als
diaris ni banderoles als carrers, sense te-
le, sense circuits que li permetin caval-
car de cap a cap del país i pels altres pa-
ïsos de llengua catalana? Està fet amb
quatre xavos, cosa virtuosa, que estimu-
la la creativitat, però no se li pot escati-
mar l’oxigen. Sembla ser que cinc ajun-
taments del cinturó industrial de Barce-
lona se les han empescat per treure’l a
passejar: Barberà del Vallès, Tordera,
Sant Joan Despí, Sant Andreu de la Bar-
ca i Sant Boi de Llobregat. Però i la resta
d’ajuntaments? I l’Oficina de Difusió Ar-
tística (ODA)? I els circuits nacionals del
govern? No hi ha res més absurd i ridícul
que arribar amb el cotxe al destí plane-
jat, amb la suma de molts esforços, per
quedar-se tancat al garatge.
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lícia Sánchez-Camacho va dir que la
setmana passada havia estat una set-

mana negra per al president Mas. Ho deia
per la decisió del Constitucional d’anul·lar
la consulta –caram, si que en van ser, d’in-
constitucionals, els 2.300.000 que hi van
participar–, per l’expulsió del jutge Vidal
per part del CGPJ i perquè el Consell de
Garanties Estatutàries va trobar inconsti-
tucionals les estructures d’estat. Bé, l’Alí-
cia fa la seva feina i va considerar que to-
cava dir que el president Mas torna a es-
tar tocat i enfonsat. Com que ja no sé si
aquestes declaracions les fa en clau espa-
nyola i per als espanyols o perquè real-
ment ho pensa, no tinc la certesa d’asse-
gurar si la presidenta del PP català està
equivocada o molt equivocada. Perquè em
fa l’efecte que la setmana passada el sobi-
ranisme, que estava en un replà agafant

forces, com va dir Carme Forcadell, es va
tornar a posar en marxa perquè va rebre
una empenta per tal que fos així. Sí, els
magistrats del TC han dit que la consulta,
que va ser un èxit, no s’hauria d’haver fet.

Que vagin dient i que els aprofiti el coci-
do de Lhardy que segurament haurem pa-
gat entre tots. I que dictaminin que les es-
tructures d’estat que es van bastint són in-
constitucionals és tan de sentit comú que
no cal parlar-ne gaire. Perquè, d’això es
tracta, no? Si volem un estat nou, la cosa
va per aquest cantó, no? S’imaginen un
nou estat que respecti la Constitució que
impedeix la seva creació? Doncs això, que
ja només faltava la suspensió al jutge Vidal
per acabar de fer bingo i activar el perso-
nal. No val la pena insistir en la injustícia
d’una decisió així perquè tothom tenia coll
avall que suspendrien el jutge. De fet, la
gran majoria pensava que l’expulsarien
definitivament, que és una mica el que
passa, perquè en tres anys les estructures
d’estat i l’estat poden haver deixat vella
qualsevol decisió que prengui ara mateix
el consell de govern dels jutges espanyols.
Però la suspensió al jutge Vidal és una em-
penta més a tot el procés i per això la set-
mana passada va ser una bona setmana
per al sobiranisme. Per això, diumenge,
tots a donar suport a Girona al jutge Vidal!

A

La setmana passada va ser
una molt bona setmana
per al sobiranisme, en
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