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Assaig
Busquem actors i actrius
per a una sèrie de televisió
Núria Cuadrado i Marta Monedero
L’Esfera dels Llibres
Barcelona, 2006

Toni Vall

E
ls devoradors de les fic-
cions televisives de la
més variada condició
tenen –o han de tenir–
el subconscient habitat

pels culebrons de Televisió de Ca-
talunya. Des que el 1993 TVC va
donar a llum Poble Nou, el far que
ha il·luminat l’oceà durant més
d’una dècada, l’espectador de la te-
levisió pública catalana ha pogut
degustar sèries diàries i setmanals
com Secrets de família, Nissaga
de poder, Estació d’enllaç, Labe-
rint d’ombres, 16 dobles, Sitges,
Temps de silenci i més recent-
ment El cor de la ciutat i Ventdel-
plà. I quin ha estat el gran mèrit
de totes? ¿La seva aportació més
destacada? Sens dubte els actors.
La ficció pròpia de TV3 s’ha sabut
nodrir dels nostres millors actors
alhora que ha llançat i segueix
llançant a la popularitat joves in-
tèrprets que avui són rostres re-
coneixibles del panorama audio-
visual i escènic del país.

Les periodistes Marta Monedero i
Núria Cuadrado s’han colat per
entre els teixits que s’entrecreuen
dins d’aquest món, han navegat
per les promíscues relacions que
Les noves estrelles nascudes a
TV3 (subtítol del llibre) han man-
tingut amb la televisió, el teatre i
el cinema. Les dues autores, amb
el pretext de voler trobar actors
per a una nova sèrie de televisió,
tracen un ajustat recorregut per
una professió, la d’actor, que na-
vega com poques entre llums i
ombres, entre el reconeixement i
l’èxit i la patacada sobtada. Donen

Crítica

Narrativa
Los reinos de la casualidad
Carlos Marzal
Tusquets Editores. Barcelona, 2005

Xavier Gual

La vida és plena de casualitats.
El poeta valencià Carlos Mar-
zal ha volgut explorar i apro-

fundir aquesta premissa escrivint
la seva primera novel·la. La veu nar-
rativa, ja d’entrada, ens avisa que
les casualitats formen part de les
condicions de la vida, i que tot hi
està lligat. “Los sabios consideran
que la casualidad es la manifesta-
ción de un orden superior cuyas
claves se nos escapan, un orden
que nos parece el caos, pero sólo
por la misma razón por la que una
cerilla parecería un objeto del más
allá a quien no conociese el milagro
de llevarel fuegoenelbolsillo”.Elre-

Grans casualitatsVols ser actor?

Assaig
La vocació de la persona
humana
Edith Stein
Traducció Assumpta Terés
Pagès Editors. Lleida, 2005

M. Veloy Planas

Edith Stein va pertànyer a
aquella generació de dones
que, gràcies tant al movi-

ment feminista iniciat amb les su-
fragistes angleses del segle XIX
com a l’estructura econòmica de
la societat industrial, durant les
primeres dècades del segle XX
van descobrir fins a quin punt era
problemàtic per a les del seu sexe
prendre el lloc que els corresponia
en unes institucions, públiques i
privades, que fins a aleshores ha-
vien romàs en mans masculines.

Entre d’altres de subsegüents, el
principal escull que van haver de
superar aquestes dones –com
subratlla la vibrant Virginia Woolf
en el seu fonamental Una cambra
pròpia– va ser el de forjar-se una
identitat tenint davant un mirall
el reflex del qual els retornava
una imatge de si mateixes com a
éssers sentimentalment volubles
i intel·lectualment disminuïts.

En els breus i intensos assaigs
reunits a La vocació de la perso-
na humana, Stein acara aquesta
problemàtica, la de la identitat de
la dona en una societat patriarcal,
amb un discurs construït a partir
d’una interpretació cristiana de la
fenomenologia amb què Edmund
Husserl volia rebatre les objecci-
ons que el naturalisme de Darwin
i la psicologia de Freud suposaven
per al subjecte metafísic constru-
ït per Kant. Així, amb una habili-
tat per argumentar digna del mes-

tre de Friburg, Stein esquiva les
qüestions aleshores no resoltes
(el plaer de la sexualitat o la inde-
pendència econòmica, per exem-
ple), i retrocedeix fins a les doc-
trines dels pares de l’Església, i hi
troba l’antídot de la resignació: vi-
vint amb goig la resignació, la
dona descobrirà que la seva iden-
titat veritable no radica a quei-
xar-se d’un destí marcat per les
injustícies masclistes dels homes,
sinó a lliurar-se a un Déu els de-
signis del qual són inescrutables
i, tanmateix, bondadosos.

No és estrany que el Vaticà hagi
elevat als seus altars aquesta jueva
convertida al cristianisme amb un
fervor que la portà a professar
com a carmelita descalça en un
convent de clausura; més difícil
d’explicar és, potser, que Stein
sigui copatrona d’aquesta Unió
Europea que alguns pensàvem
allunyada de superxeries.

La resignació com a antídot

Cuadrado i Monedero han escrit un llibre a quatre mans. JORDI GARCIA
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Assaig
Carles Rahola, l’home
civilitzat
Xavier Carmaniu
CCG Edicions/Fundació Valvi
Girona, 2006

Ferran Aisa

X avier Carmaniu (Girona,
1975) és un historiador
que treballa en els mitjans

de comunicació. Actualment és el
responsable de la secció Gironins
del segle XIX del Diari de Girona,
presenta El tren de la història a
l’emissora Ona Catalana i dirigeix
els programes La ciutat dels lli-
bres i L’espiral de la història a Te-
levisió de Girona. També és col·la-
borador habitual de la revista
L’Avenç. Xavier Carmaniu acaba
de publicar l’assaig biogràfic Car-
les Rahola, l’home civilitzat, on
fa un recorregut per la vida de
l’eminent gironí que va ser exe-
cutat el 15 de març de 1939 pel
franquisme. És un esplèndid tre-
ball de recuperació de la memò-
ria històrica.

Carles Rahola era un dels
homes preocupats per la cultura
i, per tant, va fer tot el que va
poder per fer-la arribar a tots els
estaments de la ciutadania. Ra-

hola va lluitar per socialitzar el
saber i ho va fer des del diari El
Autonomista, a través de l’Ateneu
de Girona, que va presidir molts
anys, i a través dels seus llibres
d’història. La seva postura a favor
de fer arribar la cultura al poble el
va portar a perdre el favor d’Eu-
geni d’Ors. Carmaniu ha posat a
l’abast del públic per primera ve-
gada la biografia de l’intel·lectual
gironí destacant-ne aquests ele-
ments. L’autor ha aconseguit fer
un recorregut per la vida de Car-
les Rahola que també és un viatge
per la Girona i la Catalunya del
seu temps. Rahola va ser un home
liberal, progressista i tolerant que
va fer de l’afany cultural un camí
de vida, des de les pàgines del Su-
plemento Literario del diari El Au-
tonomista. Va aconseguir que en
el seu diari hi col·laboressin Pru-
denci Bertrana, Xavier Montsal-
vatge i altres autors gironins.

Amb la seva obra Pequeños en-
sayos, va promoure el pensament
d’autors com Ibsen, Maeterlinck,
Rabelais iAnatoleFrance.Entre les
obres de l’escriptor gironí desta-
quen: Guyau, el filòsof de la solida-
ritat humana (1909), La joventut
de Catalunya davant d’Europa
(1911), La dominació napoleòni-
ca a Girona(1922), Els jueus a Ca-
talunya (1929) i La pena de mort
a Girona (1934).

Intel·lectual afusellat

veu a diversos personatges impli-
cats en aquest món: l’empresari
teatral Daniel Martínez, Joan
Bas, el director de teatre Àlex Ri-
gola, el director de càsting Pep Ar-
mengol, els crítics de teatre Gon-
zalo Pérez de Olaguer i Jordi Coca
–que ens regalen una estimulant
conversa–. Tots ells aporten els
seus valuosos punts de vista, que
serveixen per enriquir i matisar el
traç d’un statu quo tan variable i
en ocasions convuls com la pro-
fessió actoral catalana i tot l’en-
tramat professional que el sus-
tenta. Però els protagonistes del
llibre són, esclar, un seguit d’ac-
tors i actrius que exposen les
seves vivències i sentiments, les
contradiccions que han viscut en
el trànsit entre la televisió i el te-
atre. Actors com Joel Joan, Marc
Martínez, Mar Ulldemolins,
Marta Marco, Julio Manrique,
Mercè Martínez i Ferran Carvajal,
entre altres, s’expressen amb

total llibertat i defugint sempre el
que és políticament correcte.

El gran mèrit del llibre que ens
ocupa és que sap ser àgil i simpàtic
–en estructura i contingut– sense
caure en la simple acumulació
d’anècdotes, sinó aprofundint fins
al moll de l’os d’allò que vol explicar.
És un llibre amb un discurs de fons
i no una gracieta intranscendent.
Les autores saben vincular amb ha-
bilitat els noms propis de què par-
len al llibre amb el present i el pas-
sat més immediat de la tradició te-
atral catalana. Institucions com el
Teatre Lliure, la Companyia Flotats
i el Teatre Nacional de Catalunya,
companyies com Comediants i la
General Elèctrica, directors com
Mario Gas i Lluís Pasqual, tots
tenen la seva importància en la mi-
rada que Monedero i Cuadrado han
projectat sobre un món que conei-
xenbéiquehansabutretrataramb
ull clínic i esperit crític no exempt
de sentit de l’humor i tendresa.

sultat és una obra terriblement am-
biciosa, inabastable, que busca pa-
ladars exigents, d’una qualitat lite-
rària d’altíssim nivell. En les seves
prop de 800 pàgines hi trobem un
discurs caòtic però racional, ama-
nit d’imatges poètiques i reflexions
filosòfiques que es repeteixen fins a
l’extenuació.

Lanovel·laestàdivididaensiscapítols
o cercles independents –el sisè su-
posa més de mig llibre-, però que se-
gueixen una sola sintonia. Trobem
una veu escrutadora en primera
persona que no deixa detall sense
analitzar, com si parlar de cada pe-
tita peça de l’existència fos neces-
sari per entendre la nostra raó de
ser. A vegades cínic, d’altres tendre
o brutal, Marzal segueix en sintonia
amb la poesia de l’experiència de la
seva obra en vers.

Té un mínim fil argumental, el
just per provocar les infinites di-
gressions del narrador. Sovint parla
d’antics amors perduts i barreja re-
ferents del món dels llibres i la lite-
ratura. Si volem gaudir d’aquesta
lectura de paladar i no quedar-nos
a mig camí, l’haurem de prendre en
petites dosis–aforisme a aforisme–
i deixar que la prosa poètica faci el
seu efecte de mica en mica. Aques-
ta és la seducció d’un llibre difícil de
classificar i pair. Potser peca de
massa metàfora pedant que recar-
rega en excés paràgrafs i pàgines
senceres sense gairebé ni un punt.
Tot i així, és una obra on l’autor ho
ha posat tot sobre el paper amb vo-
luntatd’impressionar inodeixar in-
diferent. Ho aconsegueix.


