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D
el juny del 2001 al
juliol del 2002,
l’Institut del Teatre
de Barcelona orga-
nitzà l’exposició La

creació de l’efímer. De la idea a l’es-
pectacle. Aquesta mostra, comis-
sariada per Guillem-Jordi Gra-
ells, inaugurava la nova seu del
Centre de Documentació i Mu-
seu de les Arts Escèniques (MAE)
i aplegava una selecció dels
tresors que té en dipòsit la ins-
titució. Com recull el catàleg de
l’exposició, les dues grans idees
força en què es basava l’itine-
rari expositiu eren el caràcter
efímer i la dimensió col·lectiva
del fet espectacular.

Escrit amb una clara volun-
tat divulgativa, el text presenta
alguns aspectes millorables.
Primer: el procés que va de la
idea a l’espectacle comença, en
rigor, pels creadors i no pas per
la mediació. Segon: la definició
tòpica de l’espectacle en termes

comunicatius caldria que fes
un pas més cap a considerar
l’espectador com a copartícip
creatiu de la representació.
Tercer: l’explicació podia evitar
de vorejar llocs comuns i va-
guetats o símils reductors, com
també respectar l’eix cronolò-
gic i polir millor la terminolo-
gia (és l’espectacle un mer pro-
ducte?). Quart: els gràfics esta-
dístics o els mapes il·lustratius
haurien pogut fer constar la
font i afinar una mica més la
seva fiabilitat. En qualsevol cas,
La creació de l’efímer ofereix una
aproximació pedagògica a la
creació espectacular i una
mostra exemplar del magnífic
material documental i gràfic
que –malgrat les vicissituds
que ha patit– atresora el MAE
en les seves entranyes. Fóra bo
que el seu fons –d’una extra-
ordinària riquesa– s’exposés en
un espai permanent, renovat
amb noves aportacions i obert
als espectadors. El MAE hauria
de vetllar per la recuperació i
divulgació del patrimoni histò-
ric, promoure la investigació i
la recerca, i convertir-se, en su-
ma, en un punt de referència
per a la dinamització de les ci-
ències de l’espectacle.
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Andreï Makine quan va guanyar el Goncourt el 1995
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Andorra la Vella, 2002.

A
ndreï Makine va néi-
xer a Krasnoiarsk,
Sibèria, el 1957. Re-
sideix a París des del
1987, on exerceix de

professor de literatura russa.
A desgrat de la seva llengua
d’origen, Makine ha adoptat
el francès com a llengua lite-
rària amb la qual ha publicat
mitja dotzena de novel·les. El
1995 va obtenir els premis
Goncourt i Médicis amb la se-
va obra El testament francès. La
música d’una vida és la seva
darrera novel·la.

En una hinòspita sala d’es-
pera d’una perduda estació de
tren dels Urals, Sibèria, el
narrador de La música d’una vi-
da explica la trobada amb un
home estrany. Bloquejats per
una tempesta de neu, els pas-
satgers esperen un tren que
potser no arribarà mai amb la
indiferència estoica que ca-
racteritzava dos-cents quaran-
ta milions d’éssers humans 25
anys enrere, i que el filòsof de
Munic Alexandre Zinoviev ha-
via definit com a Homo sovieti-
cus.

HISTÒRIA D’UNA VIDA
Embarcats en un vell vagó de
tren en direcció a Moscou, el
narrador escolta la història
d’una vida, la del pianista
Alexei Berg. El personatge ex-
plica que uns dies abans de fer

el seu primer concert, la pri-
mavera del 1941, els seus pa-
res, autor dramàtic l’un i can-
tatriu l’altra, són detinguts
per la policia política del dic-
tador Stalin, i el jove ha de
fugir a Ucraïna, on viuen uns
parents. La invasió de les tro-

pes alemanyes, però, el traurà
del seu refugi. Perdut, sol,
sense saber on anar, Alexei
Berg robarà els documents
d’identitat d’un soldat rus
mort, i amb el nom de Serguei
Maltsev se sumarà a la contesa
bèl·lica, on serà ferit un parell

de vegades i on l’atzar o el
destí el convertirà en xofer
d’un general soviètic. Feina
que continuarà realitzant
després de la guerra fins que
la música, el seu veritable
amor de joventut al qual havia
renunciat, l’acabarà traint i
Alexei Berg purgarà la seva
falsedat en un camp de treball
perdut en la immensa Sibèria.

La música d’una vida resu-
meix i sintetitza la peripècia
vital d’un home que viu una
vida que no és pròpiament la
seva. El jove artista, perta-
nyent a una família d’intel-
lectuals, ha de fingir una
personalitat aliena, tosca i
inculta, com se suposa que ha
de ser la d’un fill de pagès
d’un llogarret insignificant
de Rússia.

L’ÀNIMA DEL PERSONATGE
Andreï Makine s’endinsa en
l’ànima d’aquest singular
personatge, que viu perma-
nentment amb una careta
posada, com un actor obligat
a representar per a tota la
vida un personatge de ficció.
Makine dóna en aquesta obra
protagonisme als oblidats de
la història, a les víctimes del
règim stalinià, personatges
anònims que no van poder
realitzar els seus somnis, pe-
rò que van sobreviure a la ti-
rania, la guerra i el silenci. I
Makine ho fa amb una gran
sensibilitat, amb una prosa
clara, diàfana i directa no
mancada d’una suggerent
poesia. La prosa de l’autor
ens recorda les millors pàgi-
nes de Pascal Quignard, el de
Tous les matins du monde.

La traducció de Lluís Maria
Todó és excel·lent.

Flaixos de llum i d’ombra
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S
ón poques les tra-
duccions de poesia
italiana contemporà-
nia que arriben al
nostre país. És per

això que penso que la iniciati-
va de l’editorial Sial d’acos-
tar-nos a poetes vius en altres
llengües és un encert i obre
una finestra a tots els lectors
curiosos que volen saber què
passa més enllà dels Pirineus.

Antonella Anedda, nascuda
a Roma el 1958, ha publicat

altres poemaris i un llibre
d’assajos i contes. Amb aquest
llibre ha obtingut el prestigiós
premi Montale de poesia.

Noches de paz occidental recull
47 poemes escrits entre el 1993
i el 1998 i dividits en cinc sec-
cions. La poeta romana apro-
fundeix, en la primera part,
entre els diferents i dramàtics
esdeveniments que van des de
la Guerra del Golf fins al con-
flicte de Kosovo. No pensem
per això que és una poesia rei-
vindicativa i res més. Els seus
poemes més aviat són una in-
dagació que qüestiona i ense-
nya el que només a través de la
paraula poètica es pot dir: “Ju-
nto a la tregua está el tránsito /
desde un lugar ir a otro lugar / sin
que nada de aquel movimiento
pueda llamarse viaje / distracción
de rostros”. Aquesta poderosa

veu, a força d’insinuar, mostra
imatges fragmentades d’una
realitat viscuda en dues ves-
sants que ens arriben a través
de metàfores com si fossin
flaixos de llum i d’ombra.

LLENGUATGE RELLEVANT
La utilització del llenguatge
adquireix una gran rellevància
i el traductor se n’ha encarre-
gat fidelment. L’autora relata,
en la segona secció del llibre, la
semblança d’un tribut d’amor,
amor a un país, per exemple
Rússia: “Una lengua capaz de de-
cir lo que importa / sonido, fronta-
lidad, silvestres raíces / respiro de
llanuras”. I en l’evocació plena
de desig hi ha molts cops la
força de les seves imatges. Les
altres tres seccions constituei-
xen espais en què la literatura
mostra sobretot una forma de

testimoni capaç de travessar el
temps i l’espai. Lirisme ple
d’una gran intensitat en què no
es menysprea ni una frase, sinó
que tots els versos contenen
l’encert de la troballa i fan sen-
tir al lector l’empremta d’una
solitud que es pot reconèixer
perquè forma part de la nostra
condició. Antonella Anedda re-
cull la tradició dels poetes ale-
manys Celan, Benn i Bach-
mann, en aquest punt de par-
tida que es forma a base de
mirades molt profundes i que
en la seva descripció produei-
xen tensió entre el vertigen i
l’atzar. Aquest poemari ens en-
senya una mirada al segle que
se’n va i s’ensorra, entre tantes
escenes de violència al llarg
d’un recorregut que dialoga
amb les veus més altes de la li-
teratura contemporània.


