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Quin luxe! Quin luxe! Tenir l’oportunitat
de veure finalment una representació
de Nausica de Joan Maragall! I tenir
l’oportunitat de veure aquesta repre-
sentació en un lloc d’una idoneïtat im-

millorable: el Teatre Grec de Barcelona. I veure la
representació sota la direcció exigent i compro-
mesa d’Hermann Bonnín. I veure l’obra amb un
repartiment de luxe amb actors i actrius de la talla
de Sílvia Bel, Lluís Soler, Fermí Reixach, Enric
Majó, Carme Sansa, etc., que van donar força i re-
lleu al text. I veure-la amb l’escenografia i el ves-
tuari tan auster i eficaç del savi Iago Pericot.

NOMÉS QUATRE COSES VAN ENTELAR LA NIT. El sempi-
tern problema dels actors i actrius catalans per
dir el vers amb naturalitat sense que soni a Sa-
garra. La dedicació de l’acte a Josep Palau i Fabre,
justament la persona que ha contribuït més a di-
ficultar la recepció d’aquesta petita obra mestra
de Maragall. La versió del text de Jordi Coca, que
és un intent d’ajustar l’obra a les dogmàtiques te-
ories de Palau i Fabre sobre la tragèdia. Nausica
no necessita cap intervenció de ningú perquè és
perfecta i intocable tal com és. El fet que l’estrena
d’aquesta magnífica obra arribés al final del Fes-
tival del Grec com si fos una mena de furgó de cua
sense gaire importància. I saber que, després dels
esforços titànics d’Hermann Bonnín i Jordi Coca
perquè l’obra es representés i dels esplèndids re-
sultats artístics, aquest muntatge no anirà al Te-
atre Nacional de Catalunya.

DEFET, ‘NAUSICA’DEMARAGALL MAIHATINGUT gaire sort
quant a les representacions i quant a la recepció
crítica. L’obra es va representar només tres cops
més abans de la guerra, inclosa l’estrena al Teatre
Íntim el 1926. Tampoc va acabar d’arribar a bon
port la versió operística d’Amadeu Vives del ma-
teix any 1926.

DESPRÉS DE LA GUERRA, FINALMENT es va tornar a re-
presentar l’any 1956 gràcies als esforços de Pau
Garsaball i l’Agrupació Dramàtica de Barcelona.
Arran del centenari del naixement del poeta, l’any
1960, l’obra es va muntar mitja dotzena de vega-
des. S’ha representat una vegada a la televisió
(1971) i una vegada a la ràdio (1991). I tot això ho
he pogut saber gràcies a la gran perícia i dedica-
ció de Dolça Tormo i Francesca Argimon de
l’Arxiu Maragall. Curt i ras, es poden comptar
amb els dits de les dues mans les representacions
de l’obra des de la seva escriptura entre 1908 i
1910, i fa 43 anys que no es muntava en un tea-
tre. Així hem d’agrair doblement els esforços de
Bonnín i Coca per rescatar aquesta joia de l’esce-
na catalana.

LA RECEPCIÓ DE L’OBRA TAMPOC HA ANAT gaire més bé,
tot i que ha comptat amb exegetes de primera
línia com ara Josep Palau i Fabre, Carles Riba o
Arthur Terry. Riba es va dedicar a establir el text
de Nausica i a comentar en profunditat la utilit-
zació de les fonts d’Homer i de Goethe, però no va
veure la modernitat de l’obra ni va aclarir el tema
de la seva adscripció al gènere de la tragèdia. Terry
va repetir aspectes de la lliçó de Riba, amb alguna
aportació desencertada sobre l’art de la tragèdia.
I Palau i Fabre acusa Maragall de ser un burgès i
d’estroncar la tradició de la tragèdia a la Catalu-

nya moderna. Per Palau només pot haver-hi un
tipus de tragèdia, el que segueix Schlegel i Hegel
en definir-lo com l’impuls humà cap a la llibertat,
cap a l’autorealització i cap a l’absolut. Ara bé, els
exaltats comentaris crítics de Palau en realitat
ens expliquen millor els problemes mal resolts del
mateix Palau amb la burgesia i la societat catala-
na que l’obra dramàtica de Maragall.

‘NAUSICA’ ÉS UNA TRAGÈDIA, PERÒ D’UN CAIRE diferent:
la tragèdia moderna; la tragèdia de la subtilesa i
no la tragèdia dels gestos romàntics exagerats; la
tragèdia que s’ajusta a la realitat de la vida tal com
la vivim i no la tragèdia dels impossibles o dels
somnis irrealitzables; la tragèdia de la resistència

i no la tragèdia de l’arravatament; la tragèdia de
l’autenticitat i no la tragèdia de la impostura. La
tragèdia de Nausica és el fet d’adonar-se del terri-
ble desencaix entre el desig i la realitat, entre
l’ideal i l’existència humana. I en això Nausica s’as-
sembla molt més a les tragèdies poc estridents
d’un Henry James, un Joseph Conrad o un Willi-
am Faulkner. A més, Maragall, mestre de la mo-
dernitat com James Joyce o Derek Walcott, va
exercir l’ambició artística i intel·lectual d’actua-
litzar materials clàssics i va treballar a fons el de-
casíl·lab fins a trobar-li una nova sonoritat que ser-
vís de mitjà expressiu per a una tragèdia moder-
na. En el preciós poema proemial Maragall havia
confessat obertament que volia “fer-me nou lo vell
[...] d’antic palau fer-ne una estada nova [...].”

LA RECUPERACIÓ ESCÈNICA DE ‘NAUSICA’ de Joan Ma-
ragall és una gran fita i tots hem de donar les grà-
cies més efusives a totes aquelles persones que
l’han fet possible. Recuperar qualsevol faceta de
la gegantina obra de Maragall és molt més que
simplement prestar atenció a un autor que s’ho
mereix. És fer una passa decidida en la direcció
de salvar el cànon de la literatura catalana mo-
derna de la terrible manipulació que ha patit des
del dia que el germans Gabriel Ferrater i Joan Fer-
raté van abandonar Carles Riba i van col·locar
Carner com a gran pedra angular de la poesia del
segle XX deixant Joan Maragall de banda. Un gest
que ha tingut conseqüències gravíssimes.

UNA TRAGÈDIA DIFERENT,
MODERNA I SUBTIL

D. Sam Abrams Poeta, assagista i traductor

“I fer-menoulovell”

“La recuperació escènica de
‘Nausica’ de Joan Maragall és
una gran fita i tots hem de donar
les gràcies més efusives a totes
aquelles persones que l’han fet
possible”

VITA BREVIS

Varsòvia

La Dorota anava de la seva Var-
sòvia natal camí del Marroc i
s’ha aturat uns dies a Barcelo-
na. Mai no sembla estar de
mal humor i sempre té pro-
jectes nous, fa ballar el vi
dins la copa i fa anar la seva
cabellera rossa amb poder.
És la imatge d’una nova Polò-
nia que ja fa anys que es fa
notar i que viu com cap altra
nació europea les contradic-
cions de la postmodernitat:
el cosmopolitisme global
amb la identitat pròpia. El
nacionalisme polonès,
aquest sí, amb Estat, no és
cap broma. El seu passat co-
munista i la seva acceleració
econòmica liberal dissemina
pel país estampes anacròni-
ques i col·lectius inadaptats
que troben dificultats per se-
guir la petja moral de l’Euro-
pa desorientada. I no saben
si hi volen entrar. Ho volen,
però no volen pagar el preu
de diluir-se. Mentrestant els
germans bessons que ocu-
pen de fa poc la presidència i
el primer ministeri de Polò-
nia van condemnant les ex-
pectatives internacionalis-
tes. La Dorota, que parla cinc
llengües i que prefereix
pagar més pel pa i tenir a
canvi euros a la butxaca, viu,
paret amb paret, amb un ex-
policia secret de l’època co-
munista. L’home, envellit i
frustrat, envia constant-
ment cartes a totes les admi-
nistracions denunciant cons-
piracions dels seus veïns,
comportaments que voldria
censurar penalment, o una
simple reforma del bany. Es-
criu cartes i cartes en un in-
tent desesperat de recuperar
el seu poder d’espieta comu-
nista, incapaç d’entendre
que Polònia ha deixat enrere
aquell malson. A la Dorota
encara li queda superar el
nou malson dels governants
que volen aïllar Polònia. Per
a la Dorota caldria un projec-
te europeu millor abans que
la fractura sigui l’argument
electoral més rendible.
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