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Francesc Massip La ‘Nausica’ de Maragall tanca el Grec amb
només quatre funcions i sense previsions
de fer temporada, tot i la vàlua de l’autor

Tragèdia incruenta

D
imecres s’estrena al
Teatre Grec una de
les poques tragèdies
que s’han produït en
el teatre català de

tots els temps: la Nausica de Joan
Maragall que, enllestida el 1910,
s’estrenà pòstumament al Teatre
ElDorado (1912) i no es tornà a
representar fins al 1956, quan
l’ADB la posà en escena al Palau
de la Música en sessió única i sota
la batuta de Pau Garsaball. Des-
prés, només se n’havia fet una
adaptació d’Artur Trias per a un
espectacle de teatre-dansa coreo-
grafiat per Maria Rovira amb Leo
Castro de protagonista (Romea-
CDGC 1997).

La versió actual, que dirigeix
Hermann Bonnín, ha estat realit-
zada per Jordi Coca, que ha es-
porgat minuciosament el poema
dramàtic original per oferir una
articulació més propera a les ex-
pectatives del públic actual, refor-
çar els personatges principals i els
seus tàndems escènics i elevar el
nivell del conflicte interior que
embarga els protagonistes per tal
d’atorgar una textura més d’acord
amb les premisses de la força trà-
gica. Tot plegat respectant els su-
culents versos de Maragall i la
seva llengua prenormativa. L’es-
pectacle és dedicat a Palau i Fabre,
qui millor ha teoritzat sobre la tra-
gèdia a Catalunya, i Coca pren peu
en les seves reflexions i pràctica
com a autor dramàtic (recordem
els impressionants Mots de ritual
per a Electra) per fer-ne l’adapta-
ció que tancarà el Grec d’enguany.

L’argument es basa en un epi-
sodi de l’Odissea quan Ulisses, de
retorn a Ítaca, naufraga davant les
costes de l’illa dels feacis, on la filla
del rei, Nausícaa, el troba a la plat-

Imatge d’assaig de ‘Nausica’, que es podrà veure en quatre úniques funcions al Teatre Grec entre el 2 i el 5 d’agost ■ DAVID RUANO

ja i se n’enamora; però el vell heroi
frisa per arribar a casa, i se’n va.
Goethe havia esbossat una tragè-
dia fent que Nausica, desesperada
pel rebuig de l’heroi, es llevés la
vida. Maragall defuig el suïcidi, in-
acceptable per a la seva moral cris-
tiana, i converteix els somnis i el
desig d’aventura de la noia en un
malson que l’acompanyarà per
sempre més. Sense mort tràgica
final, però també sense trans-
gressió possible car aquest amor
fugaç és viscut “en puresa”, el

poema de Maragall es revela des-
proveït d’aquell fort ingredient
d’excés i pathos que nodreix la
tragèdia, bé que l’elevat alè poètic,
la solemnitat dels decasíl·labs i el
tempo de la seva esponjosa dicció
li’n donin l’aparença. Per això
Coca insinuava en la seva versió
que s’ultressin els comportaments
i que es deixés entreveure una re-
lació carnal entre els protagonis-
tes, d’acord amb el tarannà don-
joanesc d’Ulisses, que no deixaria
escapar l’ocasió d’una rejovenido-

ra i frívola rebolcada, i atenent a
l’afany d’aventura, l’atracció pel
desconegut i la il·lusionada passió
amorosa de Nausica. Basta per
suggerir-ho un gest, una mirada,
una certa efusió en el recitat, i
amb això l’esperit tràgic de l’obra
pot pujar alguns graus. La qualitat
dels intèrprets faran la resta: la re-
solució i calidesa de Sílvia Bel amb
la veu robusta i la complexió ter-
ral de Lluís Soler auguren un llu-
minós esclat del conflicte interior
que embarga els protagonistes.

Joan Maragall va
crear una tragèdia
‘endreçada’ i d’alta
volada poètica, però
sense transgressió

Quadern de teatre

Gènere tràgic i democràcia
@ En l’obertura del curs 2003-
2004 de l’Institut del Teatre, Palau
i Fabre feia una vindicació de la
tragèdia com el gènere de més en-
vergadura del teatre occidental, i
es planyia de l’escàs conreu que ha
obtingut a Catalunya. Palau defi-
neix Nausica com a “obra de to re-
gular, que no s’altera en cap mo-
ment”, una mena de tragèdia en-
dreçada que situa entre Mar i cel
de Guimerà, l’obra de l’època dels
grans somnis de llibertat i d’aspi-
ració col·lectiva (Exposició Uni-
versal de 1888), i l’Antígona d’Es-
priu, mirall de l’ensulsiada del
franquisme on el conflicte es plan-
teja exclusivament a nivell indivi-
dual perquè la dimensió col·lecti-

va és negada, a la ratlla de l’exter-
mini. I completava l’escarida llis-
ta de tragèdies catalanes amb El
nou Prometeu encadenat d’Euge-
ni d’Ors (1920, però publicada el
1966), la Judit de Sagarra (1929),
Parasceve de Blai Bonet (1957),
la seva Electra (1958) i Platja
negra (1998) i Antígona (2003)
de Coca. Ja és curiós que no cités
la primera tragèdia catalana con-
servada, la Lucrècia de Joan
Ramis (1769), sobretot quan
Palau relaciona amb penetrant sa-
viesa el conreu esponerós de la
tragèdia amb l’exercici de la lli-
bertat, com ho demostren “les
dues més grans democràcies d’Oc-
cident: l’atenenca i l’anglesa”. No

oblidem que Ramis escriu durant
la dominació britànica de Menor-
ca que va suposar el segle d’or de
les lletres menorquines, mentre la
resta del territori català s’esllan-
guia sota els Borbons. Quan el sen-
timent de llibertat s’afebleix,
doncs, la tragèdia deixa de conre-
ar-se perquè no se suporta. Resul-
ta molt simptomàtic que el lloable
rescat de la Nausica maragalliana
només es pugui veure quatre dies
al Grec, i que el TNC no faci mans
i mànigues per programar l’espec-
tacle al seu redós. És el que Palau
anomenava el fenomen “d’abdica-
ció col·lectiva” que patim i que im-
pedeix fer aflorar alguns valors
cabdals de la nostra cultura.L’‘Antigona’ de Jordi Coca escenificada al Lliure de Gràcia el 2003 ■ ARXIU


