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Flavia Company ha publicat en castellà l’obra amb què va guanyar el Documenta

Parlar per no dir res
N A R R A T I V A

R A M O N G O N Z Á L E Z F É R R I Z

Flavia Company,
Géneros de punto.

El Aleph. Barcelona, 2002.

Flavia Company, Ni tu ni jo ni
ningú (Ni tú ni yo ni

nadie).Edicions 62 / El

Aleph. Barcelona, 2002.

E
n bona mesura, l’obra
narrativa de Flavia
Company (Buenos Ai-
res, 1963) és una re-
flexió sobre la impos-

sibilitat de comunicar-se. Els
seus personatges intercanvien
paraules i afectes sospitant que
res del que diguin o facin podrà
arribar mai a canviar les opini-
ons dels altres. Malgrat això,
aquests mateixos personatges
insisteixen: xerren, es relacio-
nen, sobreviuen en una vida
quotidiana al·lucinada i accep-
ten la seva impotència amb una
perplexitat gairebé còmica.

Géneros de punto és un pas més
en aquesta direcció. Es tracta
d’un conjunt de relats –amb el
contrapunt de l’opinió d’un
dels personatges secundaris de
cada història, expressada en
forma de carta– que investi-
guen els extrems del dia a dia,
les extravagàncies que amaga la
normalitat. Parelles que se se-
paren perquè ella no suporta la
salsa de tomàquet; amistats
trencades per l’obsessió dels
uns a ensenyar diapositives dels
seus viatges als altres; una pin-
tora que decideix entregar-se a
la comercialitat pel consell
d’una amiga... Totes aquestes
històries, com deia, no es limi-
ten a explorar les fronteres que
separen la normalitat d’allò
impensable, sinó que a més
permeten explorar els mo-
ments de crisi des de punts de
vista alternatius. Ens trobem,
doncs, davant d’un intent de
relativitzar les opinions i emo-
cions de tothom mitjançant les
opinions i emocions dels altres.
Un embolic, tot plegat, que no
pretén aclarir res sinó plante-
jar, precisament, la dificultat
de comprendre.

LITERATURA LLEUGERA
Amb tot, Géneros de punto sem-
bla deixar de banda el risc for-
mal que les obres anteriors de
Company havien plantejat. Si
bé és cert que la contraposició
dels relats amb les cartes de
resposta resulta efectiva per in-
sistir en la impossible reconci-
liació dels diferents punts de
vista amb què s’explica una
història, la reiteració d’un ma-
teix recurs al llarg de dinou
contes resulta excessiva. La seva
retòrica de la vida quotidiana, a
més, sembla voler enllaçar amb
una literatura més lleugera,
anecdòtica, que s’endinsa amb
intel·ligència en els petits con-
flictes vitals però no aconse-
gueix atorgar-los una alenada

que superi la broma enginyosa.
Per altra banda, la seva prosa
prova d’acostar-se a les parles
col·loquials, al balbuceig de les
converses banals, i amb tot
plegat podem arribar a tenir la
sensació de trobar-nos davant
d’un exercici de costumisme,
d’un assaig de retrat sociològic
d’ambició limitada.

Una altra cosa és Ni tú ni yo ni
nadie, traducció al castellà de Ni

tu ni jo ni ningú, premi Docu-
menta 1997 –malgrat que els
editors hagin decidit, per algu-
na raó, no esmentar que es
tracta d’una traducció del cata-
là ni que va rebre aquest pre-
mi–. Història de la passió i
venjança d’un triangle amorós,
aquesta novel·la d’inspiració te-
atral consta d’una presentació,
tres actes, tres entrevistes i un
monòleg. Els personatges, ena-

morats entre ells però alienats
fins al punt de demanar a una
assassina a sou que mati la res-
ta, encarnen d’una manera
premeditadament esquemàtica
les conseqüències de la manca
de comunicació: repeteixen les
mateixes frases en diferents
converses, ocupen el lloc del
seu interlocutor sense que això
els permeti entendre el seu
punt de vista, senten –com en

el cas del Lord Chandos de
Hofmannsthal– que les parau-
les se’ls desfan a la boca. Les
acotacions que el narrador fa a
les brevíssimes intervencions
dels personatges duen la càrre-
ga de fons de la novel·la: potser
l’única cosa que podem fer és
reflexionar sobre la manca de
sentit, però no pas provar d’a-
torgar-ne un a allò que diem. La
paradoxa resulta evident. I
temptadora.

DISCURS SOBRE L’AÏLLAMENT
La manera com totes dues
obres estableixen el seu discurs
sobre l’aïllament és a mig camí
entre les tragicomèdies de Bec-
kett i els contes amb trampa de
Cortázar. La seva aposta per
una estètica filla de les avant-
guardes és un intent de cons-
truir els personatges des del seu
interior i, malgrat això, el seu
interès no són tant els éssers
humans com les relacions que
estableixen entre ells, si és que
es pot establir aquesta diferèn-
cia. En canvi, el desig de fer ex-
plícita aquesta proposta mit-
jançant una fragmentació irò-
nica –Géneros de punto– o un
prolongat diàleg de sords –Ni tu
ni jo ni ningú– té un resultat
desigual. En el primer cas, el
dels contes, ens trobem davant
de textos que desperten la sim-
patia i algunes reflexions més
aviat complaents. En el segon,
el de la novel·la gairebé teatral,
assistim a un tour de force que
posa de manifest la impossibi-
litat de posar res de manifest.

Podem deixar, doncs, que
l’amabilitat de Géneros de punto
ens diverteixi mentre el risc de
Ni tu ni jo ni ningú ens fa pensar.

El teatre de la passió
T E A T R E

F R A N C E S C M A S S I P

Una Passió olotina medieval,
edició de Pep Vila sobre la
transcripció de Nolasc del

Molar. Diputació de Girona.

Girona, 2002.

É
s sabut com la histò-
ria de la Passió de
Crist constitueix un
dels arguments dra-
màtics més impor-

tants de la cultura occidental,
des del naixement del teatre
medieval fins a l’aparició del
cinema: recordem que les pri-
meres mostres de cinema nar-
ratiu de ficció van ser filmaci-
ons de representacions tradici-
onals de la Passió (quatre versi-
ons entre el 1897 i el 1898)
perquè es tractava d’un relat
conegut per tothom que no ca-
lia explicar dialògicament. En
aquest sentit, l’aportació de la
nostra cultura a Europa és cab-
dal: la Passió catalana és un dels
primers misteris sobre l’as-
sumpte que va ser veritable-
ment escenificat amb diversos
intèrprets i amb una esceno-
grafia pròpiament teatral. Des
d’aquella originària Passió del

Regne de Mallorca (creada entre el
1276 i el 1344 i traduïda a l’oc-
cità abans del 1345) fins als ac-
tes tradicionals d’avui, d’on
han sorgit gent de teatre com
ara l’Anna Lizaran (Passió d’Es-
parreguera), Lluís Llach (Passió
de Verges) i Joan Font (Passió
d’Olesa), s’han escolat set segles
de representacions ininterrom-
pudes sobre el tema, en una
llarga cadena de creacions, ree-
laboracions i arranjaments de
l’espectacle i el seu entramat
poètic.

Doncs bé, l’infatigable inves-
tigador gironí Pep Vila, que ha
dut a terme una ímproba tasca
de descoberta i edició de textos
dramàtics catalans, especial-
ment de l’època moderna (se-
gles XVII i XVIII), acaba de re-
galar-nos amb una nova troba-
lla, que esdevé fonamental en
la construcció de la genealogia
del drama passionístic català.
Cal dir que el descobriment el
va fer el caputxí Nolasc del
Molar (Daniel Rebull i Munta-
nyola, 1902-1983), que va viure
tres dècades al convent d’Olot i
que ja havia fet altres dues
descobertes teatrals importants
més: la Consueta de santa Àgata i
el Misteri de Sant Eudald (totes
dues del segle XVI). Sembla que

estava treballant en l’edició
d’aquesta Passió quan va morir,
i n’havia enllestit una trans-
cripció íntegra i múltiples no-
tes lingüístiques, literàries i
històriques que han estat inte-
grades en l’edició de Vila. Pep
Vila, a banda d’altres estudis
relacionats amb la bibliofília,
l’edició de textos i la recerca
documental en el camp dra-
màtic, ha destacat particular-
ment en el tema passionístic, i
ha publicat des d’episodis re-
llevants extrets de Passions dels
segles XVII i XVIII (una Lloa, un
Davallament, un Sant Sopar,
etcètera), fins a un desconegut
fragment d’un misteri gironí
de la Ressurrecció del segle XV,
per culminar amb aquesta edi-
ció d’una Passió íntegra.

CATALANOPROVENÇAL
La que podem anomenar Passió
d’Olot, és una còpia realitzada
per Josep Oliveras el 1684 que
reelabora un text més antic
amb punts de contacte tant
amb la Passió catalanoproven-
çal del segle XIV com amb el
fragment de Vallclara o el Da-
vallament de Cervera, tots dos
del XV. El cas és que, malgrat la
seva estructura reduccionista
que, a l’estil del teatre barroc,

distribueix la peça en una Lloa
introductòria seguida de tres
actes (Cena i Presa, Passió i Mort
i Davallament de la Creu), la
Passió olotina conserva nom-
brosos passatges d’ascendència
ancestral. Dels seus 1.372 ver-
sos, en comparteix més de 170
amb la Passió catalanoccitana
d’abans del 1345, mentre que
molts altres mantenen la forma
estròfica per excel·lència del te-
atre medieval (noves rimades) i
presenten un lèxic i un to
marcadament arcaïtzant. As-
pectes tots aquests que fan
pensar a l’editor que el ma-
nuscrit garrotxí partia d’una
versió primitiva que, prenent
peu en l’originària del XIV,
hauria perviscut al llarg dels
segles XV i XVI amb tota mena
d’arranjaments i deturpaci-
ons pròpies de la tradició oral,
que era la forma de transmis-
sió més comuna en aquest ti-
pus de teatre religiós d’im-
plantació popular.

Cal celebrar, doncs, que
l’obstinat escorcoll que des de
fa anys Pep Vila du a terme en
biblioteques i arxius públics i
privats o en llibreries de vell,
hagi donat, novament, un
fruit d’inestimable valor per a
l’estudi del teatre català antic.


