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L
es dues trilogies històriques
que fins ara han escrit conjun-
tament Josep Lluís i Rodolf Si-
rera –La desviació de la paràbola
(1975 - 1977) i Trilogia de les ciu-

tats (1986 - 1993)– aborden una temàtica
d’abast col·lectiu per mitjà d’uns con-
flictes individuals. Aquestes dues trilo-
gies sociopolítiques constitueixen au-
tèntiques paràboles projectades cap a la
contemporaneïtat i dramatitzen alguns
dels períodes clau de la història del País
Valencià des de les acaballes del segle
XIX fins a una dilatada postguerra.
L’ambició d’aquest projecte dramàtic,
circumscrit en un marc geogràfic i his-
tòric concret, pren una dimensió encara
més àmplia i universal amb una nova
trilogia que completa les dues anteriors
i que té com a centre d’interès la Segona
Guerra Mundial (1939 - 1945). Silenci de
negra n’és el primer lliurament i enllaça
a la perfecció amb el propòsit dels ger-
mans Sirera de reflexionar, a través del
teatre, sobre la història més recent.

L’acció central de Silenci de negra té lloc
a la casa de camp de Philippe Batellier a
Saint-Hilaire-sur-Marne, un poble imagi-
nari del departament francès de Marne,
els mesos de març i abril del 1947. Ba-
tellier, compositor i director d’orquestra
reconegut, és assetjat per una campanya
periodística que provoca la revisió del
seu expedient polític com a presumpte
col·laboracionista. L’acusació es basa en
el fet –ben fonamentat– que Batellier
era el director de l’orquestra de Marne i
treballava pel govern de Vichy en plena
ocupació nazi. El punt més fosc de l’ex-
pedient, reobert per interessos obscurs,
és la direcció del concert commemora-
tiu de l’Armistici entre França i Alema-
nya amb l’assistència dels principals di-
rigents nazis, entre els quals hi havia
Joseph Paul Goebbels, el ministre de
Propaganda i d’Informació del III Reich.
L’autodefensa de Batellier s’escuda en la
seva condició d’artista que es limitava a
compondre música i a dirigir una or-
questra, sense implicar-se en els afers
polítics.

RESISTÈNCIA FRANCESA I NOU ORDRE
La narració dels esdeveniments que ge-
nera la revisió del procés en el present
històric (1947) es fa en paral·lel amb la
dels fets del passat (1943) que han mo-
tivat l’acusació de col·laboracionisme.
Philippe Batellier ha de depurar la seva
hipotètica responsabilitat en la delació
que causà la mort d’un dels membres de
l’orquestra i, de retruc, avortà un acte
subversiu de la Resistència francesa en
contra del Nou Ordre instaurat per les
autoritats del règim de Philippe Pétain.
El conflicte individual que viu Batellier
se situa en el cor d’una xarxa complexa
d’implicacions familiars, sentimentals i
professionals que converteixen el cas
Batellier en una qüestió decididament
col·lectiva. El judici del director de l’or-
questra de Marne s’entén en el context
d’un passat col·laboracionista amb el
nazisme que afectava una part impor-
tant de la població francesa i que deixa-
va en franca minoria la mítica Resistèn-
cia contra els ocupants.

La trama de Silenci de negra entrellaça
hàbilment aquestes dues seqüències
temporals en 20 escenes distribuïdes
de manera mil·limètrica en dues parts
i relligades entre si per una sintaxi
fluida, gairebé cinematogràfica. La
segmentació de temps i espais respon
a l’estratègia dramatúrgica de dosifi-
car la informació, fer progressar la
trama i, amb l’ajuda d’excel·lents cops
de teatre en la millor tradició del gè-
nere, mantenir la intriga i alimentar el
joc d’expectatives en la indagació de la
veritat sobre el cas Batellier. Les escenes
del passat se superposen al present i
contribueixen a oferir els fets ocorre-
guts des de la perspectiva i la implica-
ció individual dels diferents protago-
nistes. Les seves vivències donen una
visió completa i múltiple de tot allò
que conflueix en el cas i ofereixen un
fresc històric, en clau al·legòrica, de les
posicions personals davant d’una situ-
ació d’excepció en la qual tothom es
troba compromès.

La música adquireix a Silenci de negra
una importància cabdal no tan sols pel
fet de referir-s’hi en el títol o jugar una
funció estructural específica, sinó so-
bretot per la seva significació com a art
que, malgrat expressar-se amb sons, no
deixa de tenir una dimensió ideològi-
ca. La música no és un art neutral com
pretén Batellier: com qualsevol ex-
pressió artística, es vincula completa-
ment amb la col·lectivitat. I els que s’hi
dediquen no poden defugir d’aquesta
categoria simbòlica. La interpretació
de la Marsellesa davant dels dirigents
nazis en el concert de commemoració
de l’armistici potser era un acte suïci-
da, una provocació absurda en aquelles
circumstàncies, però es convertia en un

gest simbòlic con-
tra el silenci i la re-
signació. Com tam-
bé, després de la
victòria aliada, la
música pot eri-
gir-se, al so d’un rè-
quiem a la memò-
ria dels caiguts, en
un element de re-
conciliació solemne
amb la mala cons-
ciència del passat.

Silenci de negra
s’afronta a un dels
períodes més obs-
curs de la història
de la France: el del
col·laboracionisme
amb el règim nazi
que perpetrà, a di-
versos nivells, la in-
tel·lectualitat fran-
cesa durant el
mandat de Pétain.
La responsabilitat
material de la polí-
tica de col·laboració
amb el nazisme
d’uns sectors deter-
minats de l’aparell
de l’Estat s’estén a
una altra de signe
moral en què parti-
ciparen nombrosos
ciutadans de la
França ocupada.
Aquesta gradació
de responsabilitats

morals, en què destaca –per la seva
funció social– la figura de l’artista o
l’intel·lectual, es projecta sobre el
conjunt de l’Europa del moment i té
una implicació evident en el revisio-
nisme històric dictat per interessos po-
lítics. En aquest punt, l’al·lusió subtil
a la guerra i la revolució del 1936 -
1939 ubica el conflicte col·lectiu en
una causalitat històrica (1939 - 1945 -
1975) i en un context europeu en què
la problemàtica francesa és perfecta-
ment extrapolable.

TEATRE AMB COMPROMÍS IDEOLÒGIC
L’ampliació del marc de referència
geogràfic i històric de la trilogia que
enceta Silenci de negra esdevé del tot
coherent amb la concepció del teatre
que comparteixen els Sirera com a
mitjà de (re)coneixement. I torna a
incidir en la idea de compromís
–manifestada en les dues anteriors
trilogies– des d’uns plantejaments
ideològics molt diàfans. El seu nucli
d’interès és la relació conflictiva de
l’individu amb la societat en què està
immers i les opcions personals en-
front de la pressió col·lectiva o les
idees totalitàries que anul·len el pen-
sament i coarten la llibertat indivi-
dual. El tractament que en fan els Si-
rera demostra que es pot fer una dra-
matúrgia crítica que combini una es-
criptura experta, atenta als darrers
corrents, amb un explícit rerefons
ideològic i una ferma posició intel-
lectual. La paràbola de Silenci de negra
ens acosta als fonaments de la història
contemporània i en desemmascara les
interpretacions més conciliadores o
clarament mistificadores. Tota una
perla en l’actual dramatúrgia catalana.

LLIBRES RECUPERATS

Els seus amics
O R I O L I Z Q U I E R D O

R.K. Narayan, En Swami i els seus amics.
Edhasa. Barcelona, 1989.

U
na part no gens negligible
de l’imaginari occidental
s’ha construït de l’Índia es-
tant. Entre Tagore i Kipling,
d’una banda, i Rushdie i els

que l’han seguit, de l’altra, hi ha un
tènue fil de continuïtat que ha inspirat
i encara inspira no poques obres, au-
tors o corrents, que tenen sovint una
notable capacitat d’incidència i de pe-
netració en el nostre Occident. És en
aquesta línia que se situa, també, R.K.
Narayan.

Narayan, Rasipuram Krishnaswami
Narayan, va néixer a Madràs l’octubre
del 1906. Va estrenar-se com a novel-
lista el 1935, amb En Swami i els seus
amics, relat de les peripècies escolars i
familiars d’un adolescent. Narayan si-
tua les seves històries a la ciutat ima-
ginària de Malgudi, escenari on es
descabdellen les relacions humanes
d’arreu amb la peculiaritat de la vida
índia. La mirada realista, costumista,
també irònica, de Narayan parteix del
contrast entre la vida urbana moderna
i les tradicions antigues.

La traducció catalana de les aventu-
res i desventures de Swami va aparèi-
xer el 1988 a la col·lecció Clàssics mo-
derns, que Francesc Parcerisas dirigia a
Edhasa. La coberta, potser una de les
menys felices d’una col·lecció justa-
ment distingida per la seva elegància
tant en la imatge externa com, per
dins, en el tractament tipogràfic dels
originals, reprodueix una fotografia
del llibre d’E. Kush L’Índia misteriosa:
una colla de nois de sis o set anys seuen
a terra amb un llibre de text obert so-
bre les cames. Després, la novel·la,
presidida per una endreça: “Als meus
pares”.

Si el lector espera, d’entrada, exotis-
me i llums insòlites, tindrà probable-
ment una decepció: “Era dilluns al
matí. En Swaminathan no volia obrir
els ulls. Considerava els dilluns espe-
cialment desagradables. Després de la
deliciosa llibertat dels dissabtes i diu-
menges era difícil d’entrar en la rutina
de feina i disciplina dels dilluns. Tin-
gué esgarrifances només de pensar en
l’escola...”. I segueix. Canvieu el nom
de Swaminathan per Frank, per Fran-
cisco, per François, per Francesco o per
Jordi, i aquesta història ja és la vostra
història.

TRADUÏDA PER RAMON BARNILS
Signa la traducció catalana d’En Swami i
els seus amics Ramon Barnils. Barnils no
només va excel·lir, i de vegades s’excel-
leix quan s’actua al límit de la correcció,
en el periodisme i en la docència. Serà
recordat, segur, per les seves intervenci-
ons radiofòniques en aquell remot El
lloro, el moro, el mico i el senyor de Puerto Rico,
que va donar un llibre signat per ell
juntament amb Quim Monzó i Jordi
Vendrell. O per les més recents de la
tertúlia de Josep M. Solé Sabater. O per
La torna de la torna, que explicava la his-
tòria de Puig Antich i els MIL. O per les
classes a Eina o a l’escola de lletres de
l’Ateneu. També podem recordar-lo com
a traductor. No de nombroses obres, si-
nó escollides: aquest Swami de Narayan,
El teatre i el seu doble, d’Artaud, La guerra
de Troia, de Graves, Matilda i El nen, de
Roald Dahl. A més de la Lletra de batalla
per Tirant lo Blanc, de Mario Vargas Llosa.


